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IKEA WERKT SAMEN MET KIT NEALE
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In zijn streven om meubels en mode 
dichter bij elkaar te brengen, introduceert 
IKEA nu SPRIDD: een collectie tenten, 
plunjezakken en dozen (en nog veel meer 
gekke, vrolijke spulletjes) die tot stand 
kwam in samenwerking met de Britse 
modeontwerper Kit Neale. 
De SPRIDD tijdelijke collectie ligt vanaf 
februari in de rekken. Mis ze niet!

PH139880

NIET DENKEN - DANS!
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SPRIDD: de collectie voor thuis en daarbuiten. 
Ze is er voor iedereen die nooit ter plaatse blijft 
trappelen en zijn pad elke dag vlotter (en veel 
vrolijker) wil doen verlopen.
Vertrekkend van vier kunstwerken die een 
visuele interpretatie zijn van muziekstijlen, 
hebben Kit Neale en IKEA vier looks gecreëerd 
die samen één collectie vormen waar je niet 
naast kan kijken. Kan je niet kiezen? Laat je 
leiden door het liedje van de dag!

STEM AF OP SPRIDD

PH139879

FURNISH
WITH

FASHION
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PH139891

De in Londen geboren en getogen 
modeontwerper liep al snel in de kijker toen 
hij in 2012 het merk lanceerde dat zijn naam 
draagt. Kenmerkend voor Kit Neale zijn de 
felle motieven en prints die vaak verwijzen 
naar het Britse dagelijks leven en de cultuur. 
Daarmee biedt hij een compleet nieuwe kijk 
op herenkleding en mannelijke stijl in zijn 
thuisland. 
Het merk wordt gezien als een van de hotste 
nieuwkomers in de Londense modescene.

Je leest meer over Kit Neale en de 
samenwerking met IKEA in het interview op 
pagina 21.

WIE IS KIT NEALE?

FURNISH
WITH

FASHION
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PH139668
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“Het leukste aan SPRIDD vind 
ik het verrassingselement, in de 
texturen en de schaal van de  
objecten en de prints.”

KIT NEALE, modeontwerper

PAKKENDE 
PRINTS
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“Mode is erg grillig, maar we 
proberen dat niet te zijn.  
We proberen bewust te zijn.”

KIT NEALE, modeontwerper

BEWUST 
ZIJN
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PH139675



SPRIDD TIJDELIJKE COLLECTIE 2017 / 11

“Met zijn tenten, plunjezakken  
en thermosflessen zit SPRIDD  
helemaal in de festivalspirit. 
De dozen zijn ook prima om 
je spullen te verhuizen naar 
een nieuw huis of kot... 
Deze collectie komt graag buiten.”

KIT NEALE, modeontwerper

ALTIJD 
OP WEG
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PH139752
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“SPRIDD leunt aan bij de 
jongerencultuur en wat het 
betekent om jong te zijn. 
Onze jeugd is voor iedereen 
een chaotische periode, en 
misschien is het zelfs de  
belangrijkste. Ze lanceert 
ons voor het leven.”

KIT NEALE, modeontwerper

OMARM 
CHAOS
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SPRIDD T-shirt Diverse dessins.

S 8,99/st. 003.392.56

M 8,99/st. 203.334.99

L 8,99/st. 503.392.54

SPRIDD beker 3,99/st. Diverse dessins. 803.414.01

Val op in hernieuwbaar  
katoen.

PH139885

PH139882
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SPRIDD reisbeker 6,99/st. Diverse dessins. 103.335.17

PH139887

SPRIDD hanglampenkap 4,99 Diverse dessins. 503.334.93

PH139868
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PH139870

Kijk eens goed. Het tofste zit ’m in de details. 

SPRIDD kussenovertrek 12,99 50×50 cm. Diverse dessins. 003.334.95
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De SPRIDD tent is klein en licht: de perfecte partner voor het festivalseizoen.

PH139874
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SPRIDD plunjezak 18,99 Diverse dessins. 203.335.07 SPRIDD stalen isoleerkan 6,99/st. Diverse dessins.  803.335.14

Dankzij de zakken binnen in de SPRIDD plunjezak 
vind je je spullen makkelijk terug.

PH139852

PH139854
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PH139877

Draai het SPRIDD dekbedovertrek om voor een totaal andere look.

SPRIDD 1-persoonsdekbedovertrekset 29,99 Diverse dessins. 103.334.85
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SPRIDD overtrek zitzak 19,99 Diverse dessins. 103.400.61SPRIDD schaal 3,99/st. Diverse kleuren. 903.414.05

PH139866 PH139884
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PH139871

Hang een originele SPRIDD aan de muur. 

SPRIDD poster 6,99 Diverse dessins. 503.414.07
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HENRIK MOST Creative Leader, IKEA of Sweden

Muziek en een mobiel leven waren de vertrekpunten voor 
SPRIDD, een collectie in vier facetten die een soort visuele 
neerslag vormen van muziekstijlen.

“Ik denk dat de meesten onder ons al ondervonden 
hebben welke rol muziek kan spelen in het vormen van 
onze identiteit en in het gevoel ergens op onze plaats 
te zijn”, zegt Henrik Most, Creative Leader bij IKEA of 
Sweden.

Tien jaar geleden was thuis nog steeds de uitvalsbasis van 
de meeste jongeren. Vandaag ben je met smartphones en 
andere mobiele toestellen altijd bereikbaar, waar je ook bent. 
Er wanneer je kan op uit trekken om de wereld te zien is dus 
een perfect logische keuze.

“Met SPRIDD willen wij het dagelijkse leven onderweg 
makkelijker en plezieriger maken”, zegt Henrik.

De keuze om samen te werken met Kit Neale lag voor de hand:

“De designs en prints van Kit Neale draaien om jeugdige 
energie, spirit en fun. Het was een leerrijk proces, en we 
zijn heel blij met het resultaat.”
  
SPRIDD maakt deel uit van een reeks samenwerkingen met de 
modewereld waarmee IKEA bijleert en nieuw terrein verkent.

“In zekere zin creëren modeontwerpers een set tools 
die ons helpt onze identiteit verder te ontwikkelen en te 
bepalen hoe we gezien willen worden. Als meubelbedrijf 
kunnen wij hier heel veel uit leren.”

ZO ZIT SPRIDD IN ELKAAR

FURNISH 
WITH 

FASHION
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–  Het Kit Neale-merk werd 
gelanceerd in 2012

–  Gevestigd in Oost-Londen
–  Bekend van zijn felle motieven en 

prints
–  Een van de hotste nieuwkomers in 

de Londense modescene
–  Eigenaars-zaakvoerders: Kit Neale
   en Caspar Hodgson

Het merk Kit Neale draait vooral om prints, maar daarachter zit 
de drive om (vaak Britse) cultuurfenomenen en de impact die 
ze hebben op ons leven te verkennen.

“Alles wat we uitbrengen moet een bedoeling hebben. 
Het mag niet gewoon een product zijn. Mode is grillig. 
Maar wij willen anders zijn. We proberen bewust te zijn. 
Maar de bedoeling van een werkstuk kan ook gewoon 
zijn dat het mooi is. We willen schoonheid, genot en  
plezier brengen in een donkere wereld.”

Het eindresultaat is niet het enige dat telt. Het onderzoek en 
het creatieve traject zijn een deel van het verhaal:

“Meestal is het creatieve proces een reis die puur in 
het teken staat van onszelf en wat we willen vertellen 
als bedrijf en als merk. Nu moesten we ook rekening  
houden met de IKEA waarden. “Het was heel leuk om 
aan te werken. Hopelijk vinden de mensen SPRIDD even  
plezierig om te gebruiken.”

Plezier staat centraal in het Kit Neale-concept. 

“We willen een glimlach op je gezicht toveren.” 

Natuurlijk zijn er wel verschillen tussen werken met mode of 
met meubels. Een daarvan is Kit speciaal bijgebleven:

“Interieurinrichting draait voor een groot deel om  
functionaliteit. In de mode is dat het bijproduct. Dus wij 
zeiden de hele tijd tegen IKEA: ‘Wij stoppen de energie 
en de spirit erin, doen jullie de rest maar.’”
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D Energiek, chaotisch en jong, dat is SPRIDD in een notendop. 

“Het was heel leuk om aan te werken. Hopelijk vinden 

de mensen SPRIDD even plezierig om te gebruiken”, zegt 

Brits modeontwerper Kit Neale over de samenwerking en 

de uitbundige prints op plunjezakken, tenten en dozen (en 

zo veel meer) voor moderne nomaden.

Door de samenwerking met IKEA rolde Kit Neale, een 
opgemerkte nieuwkomer in de Londense modescene, in iets  
volledig nieuws. Al was het idee niet zo vergezocht.  
Kit en zijn partner en mede-eigenaar van het merk, Caspar 
Hodgson, hadden net gepraat over een mogelijke samen- 
werking met IKEA. Dat schitterend toeval was de aanzet tot de 
SPRIDD collectie.

De prints op de tenten, plunjezakken, dozen, vloerkleden,  
bekers en poefs en alle andere felgekleurde must haves, zijn 
gebaseerd op vier kunstwerken die een visuele interpretatie 
zijn van muziekstijlen. Het is eclectisch, chaotisch, en perfect 
voor een nomadische levensstijl: prima voor wie niet graag 
stilzit.

“Met zijn tenten, plunjezakken en thermosflessen zit 
SPRIDD helemaal in de festivalspirit. En de dozen zijn 
prima om je spullen te verhuizen naar een nieuw huis of 
kot. Gewoon oppakken en in de auto, de bus, de trein of 
het vliegtuig gooien. Deze collectie komt graag buiten”, 
aldus Kit.
“Ze leunt aan bij de jongerencultuur en wat het 
betekent om jong te zijn. Onze jeugd is voor iedereen 
een chaotische periode, en misschien is het zelfs de 
belangrijkste. Ze lanceert ons voor het leven.”

De verrassingen qua texturen en schaal van de objecten en de 
prints zijn wat Kit zelf het leukste vindt aan SPRIDD.

“Heel wat details ontdek je pas als je van dichterbij 
kijkt, zoals de rubberachtige stukjes van een kussen of 
de schubben van een grote vis op een dekbedovertrek. 
Zo zijn er veel onverwachte dingetjes. De collectie  
verrast mij ook nog vaak!”

FURNISH 
WITH 

FASHION
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PRODUCTAFBEELDING  
PLUNJEZAK
PH139865

PRODUCTAFBEELDING 
SCHALEN PH139867

PRODUCTAFBEELDING LAMP 
PH139868

PRODUCTAFBEELDING BEKER
PH139869

PRODUCTAFBEELDING KUSSEN
PH139870

PRODUCTAFBEELDING POSTER
PH139871

PRODUCTAFBEELDING  
BEDDENGOED
PH139877

PRODUCTAFBEELDING ISOLEERKAN
PH139876

PRODUCTAFBEELDING POEF
PH139872

PRODUCTAFBEELDING KATOENEN 
T-SHIRT
PH13973

PRODUCTAFBEELDING TENT
PH13874

PRODUCTAFBEELDING  
ISOLEERBEKER
PH13875
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PE598964

SPRIDD T-shirt 100% katoen.  Diverse 

dessins.

S 8,99/st. 69×48 cm. 003.392.56  
M 8,99/st. 73×52 cm. 203.334.99  
L 8,99/st. 77×56 cm. 503.392.54

PE603961

SPRIDD zelfklevende decoratie 12,99 

De stickers kleef je makkelijk op 

gladde, schone en droge oppervlakken. 

Polypropyleen. 100×70 cm. Diverse dessins, 

vis/ster. 003.508.28

PE615831

SPRIDD vloerkleed, glad geweven 39,99 

Machinegeweven vloerkleed. 100% katoen. 

80×180 cm. Diverse dessins. 203.392.60

PE603961

SPRIDD kussenovertrek 12,99 Makkelijk 

te verwijderen dankzij de rits. 100% katoen.  

50×50 cm. Diverse dessins. 003.334.95  

PE6598939

SPRIDD doos met deksel 9,99 Alle kanten 

hebben een speels motief. Je kan dus kiezen 

welke kant je uitstalt. Papier. 43×54 cm. 

H 21 cm. Diverse dessins. 403.342.14

PE598942

SPRIDD doos met deksel 12,99/2 st. 

Papier. 28×43 cm. H 18 cm. Diverse dessins. 

303.392.74

PE604188

SPRIDD 2-persoonstent 49,99 De binnentent 

heeft twee lagen: een luchtdoorlatend net 

tegen muggen en een waterbestendige laag 

die beschermt tegen wind en regen. 100% 

polyester. 210×210 cm. H 120 cm. Diverse 

dessins. 903.372.34

PE614489

SPRIDD dienblad 4,99 Gelamineerd karton. 

28×20 cm. Diverse dessins. 803.342.12

PE614502

SPRIDD stalen isoleerkan 6,99 Houd 

de inhoud lang warm/koud want je hoeft 

niet het hele deksel los te draaien om te 

gieten. Getint, blank gelakt roestvrij staal. 

0,5 L. Diverse dessins. 803.335.14

PE600376

SPRIDD kussenovertrek 14,99 Makkelijk 

te verwijderen dankzij de rits. 100% katoen.  

65×65 cm. Diverse dessins. 603.334.97
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PE614511 

SPRIDD reisbeker 6,99 Houd drank 

lang warm. De beker voelt niet warm 

aan dankzij de dubbel geïsoleerde 

wanden. Versterkt plastic. 35 cl. Diverse 

dessins. 103.335.17

PE614496

SPRIDD poster 6,99 Papier. 61×91 cm. 

Diverse dessins. 503.414.07

PE598957

SPRIDD hanglampenkap 4,99 Stel zelf 

je hanglamp samen door de lampenkap te 

combineren met een pendel. Pendel wordt 

apart verkocht. Rijstpapier. Ø45 cm. Diverse 

dessins.  503.334.93

PE603949

SPRIDD bord 3,99 Gemaakt van schokbestendig 

en slijtvast veldspaatporselein. Ø28 cm. Diverse 

kleuren. 203.414.04

PE603944

SPRIDD beker 3,99 Gemaakt 

van schokbestendig en slijtvast 

veldspaatporselein. 40 cl. Diverse 

dessins.803.414.01

PE603940

SPRIDD schaal 3,99 Gemaakt 

van schokbestendig en slijtvast 

veldspaatporselein. Ø14 cm. H 7 cm. 

Diverse kleuren. 903.414.05

PE599616

SPRIDD plunjezak 18,99 Je vindt 

je spullen makkelijk terug dankzij de 

verschillende vakken. 100% katoen. 

Ø30 cm. H 70 cm. 49 L. Diverse dessins. 

203.335.07

PE603956

SPRIDD badlaken 14,99 100% katoen. 

100×180 cm. Diverse dessins. 003.335.08

PE605769

SPRIDD 1-persoonsdekbedovertrekset 29,99 

De voor- en achterkant hebben een verschillend 

motief. Zo kan je makkelijk de look van je 

slaapkamer veranderen. 55% lyocell/ 

45% katoen. 150×200 cm/50×60 cm. Diverse 

dessins. 103.334.85

PE598953

SPRIDD overtrek zitzak 19,99 

100% katoen. 60×60 cm. H 46 cm. 

Diverse dessins. 103.400.61
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PE614494

SPRIDD poster 6,99 Papier. 61×91 cm. 

Diverse dessins. 503.414.07

PE598956

SPRIDD hanglampenkap 3,99 Stel zelf 

je hanglamp samen door de lampenkap te 

combineren met een pendel. Pendel wordt 

apart verkocht. Rijstpapier. Ø45 cm. Diverse 

dessins. 503.334.93

PE603951

SPRIDD bord 3,99 Gemaakt van schokbestendig 

en slijtvast veldspaatporselein. Ø28 cm. Diverse 

kleuren. 203.414.04

PE603946

SPRIDD beker 3,99 Gemaakt van 

schokbestendig en slijtvast veldspaatporselein. 

40 cl. Diverse dessins. 803.414.01

PE603938

SPRIDD schaal 3,99 Gemaakt van 

schokbestendig en slijtvast 

veldspaatporselein. Ø14 cm. H 7 cm. 

Diverse kleuren. 903.414.05

PE599618

SPRIDD plunjezak 18,99 Je vindt 

je spullen makkelijk terug dankzij de 

verschillende vakken. 100% katoen. 

Ø30 cm. H 70 cm. 49 L. Diverse dessins. 

203.335.07

PE603958

SPRIDD badlaken 14,99 100% katoen. 

100×180 cm. Diverse dessins. 003.335.08

PE605744

SPRIDD 1-persoonsdekbedovertrekset 29,99 

De voor- en achterkant hebben een verschillend 

motief. Zo kan je makkelijk de look van je 

slaapkamer veranderen. 55% lyocell/45% katoen. 

150×200 cm/50×60 cm. Diverse dessins. 

103.334.85

PE615829

SPRIDD vloerkleed, glad geweven 39,99 

Machinegeweven vloerkleed. 100% katoen. 

80×180 cm. Diverse dessins. 203.392.60

PE598952

SPRIDD overtrek zitzak 19,99 

100% katoen. 60×60 cm. H 46 cm. 

Diverse dessins. 103.400.61
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PE603963

SPRIDD zelfklevende decoratie 12,99 De 

stickers kleef je makkelijk op gladde, schone en 

droge oppervlakken. Polypropyleen. 100×70 cm. 

Diverse dessins. 703.414.06

PE600375

SPRIDD kussenovertrek 14,99 Makkelijk 

te verwijderen dankzij de rits. 100% katoen.  

65×65 cm. Diverse dessins. 603.334.97

PE598946

SPRIDD doos met deksel 9,99 Alle 

kanten hebben een speels motief. Je kan 

dus kiezen welke kant je uitstalt. Papier. 

43×54 cm. H 21 cm. Diverse dessins. 

403.342.14

PE598941

SPRIDD doos met deksel 12,99/2 st. 

Alle kanten hebben een speels motief. Je 

kan dus kiezen welke kant je uitstalt. Papier. 

28×43 cm. H 18 cm. Diverse dessins. 

303.392.74 

PE604186

SPRIDD 2-persoonstent 49,99 De binnentent 

heeft twee lagen: een luchtdoorlatend net 

tegen muggen en een waterbestendige laag die 

beschermt tegen wind en regen. 100% polyester. 

210×210 cm. H 120 cm. Diverse dessins. 

903.372.34

PE614487

SPRIDD dienblad 4,99 Gelamineerd karton.  

28×20 cm. Diverse dessins. 803.342.12

PE614501

SPRIDD stalen isoleerkan 6,99 Houd 

de inhoud lang warm/koud, want je hoeft 

niet het hele deksel los te draaien om te 

gieten. Getint, blank gelakt roestvrij staal. 

0,5 L. Diverse dessins. 803.335.14

PE614510

SPRIDD reisbeker 6,99 Houd drank 

lang warm. De beker voelt niet warm aan 

dankzij de dubbel geïsoleerde wanden. 

Versterkt plastic. 35 cl. Diverse dessins. 

103.335.17

PE600372

SPRIDD kussenovertrek 12,99 

Makkelijk te verwijderen dankzij de rits. 

100% katoen.  50×50 cm. 

Diverse dessins. 003.334.95
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PE600377

SPRIDD kussenovertrek 14,99 Makkelijk 

te verwijderen dankzij de rits. 100% katoen.  

65×65 cm. Diverse dessins. 603.334.97

PE603960

SPRIDD zelfklevende decoratie 12,99 De 

stickers kleef je makkelijk op gladde, schone en 

droge oppervlakken. Polypropyleen. 100×70 cm. 

Diverse dessins, vis/ster. 003.508.28

PE615831

SPRIDD vloerkleed, glad geweven 39,99 

Machinegeweven vloerkleed. 100% katoen.  

80×180 cm. Diverse dessins. 203.392.60

PE600378

SPRIDD kussenovertrek 12,99 

Makkelijk te verwijderen dankzij de 

rits. 100% katoen. 50×50 cm. Diverse 

dessins. 003.334.95  

PE598947

SPRIDD doos met deksel 9,99 Alle 

kanten hebben een speels motief. Je kan 

dus kiezen welke kant je uitstalt. Papier. 

43×54 cm. H 21 cm. Diverse dessins. 

403.342.14

PE598944

SPRIDD doos met deksel 12,99/2 st. 

Papier. 28×43 cm. H 18 cm. Diverse dessins. 

303.392.74

PE604185

SPRIDD 2-persoonstent 49,99 De binnentent 

heeft twee lagen: een luchtdoorlatend net 

tegen muggen en een waterbestendige laag die 

beschermt tegen wind en regen. 100% polyester. 

210×210 cm. H 120 cm. Diverse dessins. 

903.372.34

PE614492

SPRIDD dienblad 4,99 Gelamineerd karton.  

28×20 cm. Diverse dessins. 803.342.12

PE614503

SPRIDD stalen isoleerkan 6,99 Houd 

de inhoud lang warm/koud, want je hoeft 

niet het hele deksel los te draaien om te 

gieten. Getint, blank gelakt roestvrij staal. 

0,5 L. Diverse dessins. 803.335.14
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PE614512

SPRIDD reisbeker 6,99 Houd drank lang warm. 

De beker voelt niet warm aan dankzij de dubbel 

geïsoleerde wanden. Versterkt plastic. 35 cl. 

Diverse dessins. 103.335.17

PE614497

SPRIDD poster 6,99 Papier. 61×91 cm. 

Diverse dessins. 503.414.07

PE598955

SPRIDD hanglampenkap 4,99 Stel zelf 

je hanglamp samen door de lampenkap te 

combineren met een pendel. Pendel wordt 

apart verkocht. Ø45 cm. Diverse dessins. 

503.334.93

PE603948

SPRIDD bord 3,99 Gemaakt van 

schokbestendig en slijtvast veldspaatporselein. 

Ø28 cm. Diverse kleuren. 203.414.04

PE603943

SPRIDD beker 3,99 Gemaakt 

van schokbestendig en slijtvast 

veldspaatporselein. 40 cl. 

Diverse dessins. 803.414.01

PE603949

SPRIDD schaal 3,99 Gemaakt van schokbestendig 

en slijtvast veldspaatporselein. Ø14 cm. H 7 cm. 

Diverse kleuren. 903.414.05

PE6599615

SPRIDD plunjezak 18,99 Je vindt 

je spullen makkelijk terug dankzij de 

verschillende vakken. 100% katoen. 

Ø30 cm. H 70 cm. 49 L. Diverse dessins. 

203.335.07

PE603955

SPRIDD badlaken 14,99 100% katoen. 

100×180 cm. Diverse dessins. 003.335.08

PE605743

SPRIDD 1-persoonsdekbedovertrekset 

29,99 De voor- en achterkant hebben een 

verschillend motief. Zo kan je makkelijk de look 

van je slaapkamer veranderen. 55% lyocell/ 

45% katoen. 150×200 cm/50×60 cm. Diverse 

dessins. 103.334.85

PE598951

SPRIDD overtrek zitzak 19,99 

100% katoen. 60×60 cm. H 46 cm. 

Diverse dessins. 103.400.61
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PE614509

SPRIDD reisbeker 6,99 Houd drank lang 

warm. De beker voelt niet warm aan dankzij 

de dubbel geïsoleerde wanden. Versterkt 

plastic. 35 cl. Diverse dessins. 103.335.17

PE0614495

SPRIDD poster 6,99 Papier.  61×91 cm. 

Diverse dessins. 503.414.07

PE598958

SPRIDD hanglampenkap 4,99 Stel zelf 

je hanglamp samen door de lampenkap te 

combineren met een pendel. Pendel wordt 

apart verkocht. Rijstpapier. Ø45 cm. Diverse 

dessins. 503.334.93

PE603950

SPRIDD bord 3,99 Gemaakt van schokbestendig 

en slijtvast veldspaatporselein. Ø28 cm. Diverse 

kleuren. 203.414.04

PE603945

SPRIDD beker 3,99 Gemaakt van 

schokbestendig en slijtvast 

veldspaatporselein. 40 cl. 

Diverse dessins. 803.414.01

PE603941

SPRIDD schaal 3,99 Gemaakt van 

schokbestendig en slijtvast veldspaatporselein. 

Ø14 cm. H 7 cm. Diverse kleuren. 903.414.05

PE599617 

SPRIDD plunjezak 18,99 Je vindt 

je spullen makkelijk terug dankzij de 

verschillende vakken. 100% katoen. 

Ø30 cm. H 70 cm. 49 L. Diverse dessins. 

203.335.07

PE603957

SPRIDD badlaken 14,99 100% katoen. 

100×180 cm. Diverse dessins. 003.335.08

PE605745

SPRIDD 1-persoonsdekbedovertrekset 

29,99 De voor- en achterkant hebben een 

verschillend motief. Zo kan je makkelijk de look 

van je slaapkamer veranderen. 55% lyocell/ 

45% katoen. 150×200 cm/50×60 cm. Diverse 

dessins. 103.334.85

PE598950

SPRIDD overtrek zitzak 19,99 

100% katoen. 60×60 cm. H 46 cm. 

Diverse dessins. 103.400.61
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PE600373

SPRIDD kussenovertrek 14,99 Makkelijk 

te verwijderen dankzij de rits. 100% katoen.  

65×65 cm. Diverse dessins. 603.334.97

PE603962

SPRIDD zelfklevende decoratie 12,99 

De stickers kleef je makkelijk op gladde, 

schone en droge oppervlakken. Polypropyleen. 

100×70 cm. Diverse dessins. 703.414.06

PE615828

SPRIDD vloerkleed, glad geweven 39,99 

Machinegeweven vloerkleed. 100% katoen.  

80×180 cm. Diverse dessins. 203.392.60

PE600370

SPRIDD kussenovertrek 12,99 

Makkelijk te verwijderen dankzij de 

rits. 100% katoen. 50×50 cm. Diverse 

dessins. 003.334.95  

PE598948

SPRIDD doos met deksel 9,99 Alle 

kanten hebben een speels motief. Je kan 

dus kiezen welke kant je uitstalt. Papier. 

43×54 cm. H 21 cm. Diverse dessins. 

403.342.14

PE598943

SPRIDD doos met deksel 12,99/2 st. 

Papier. 28×43 cm. H 18 cm. Diverse dessins. 

303.392.74

PE604189

SPRIDD 2-persoonstent 49,99 De binnentent 

heeft twee lagen: een luchtdoorlatend net tegen 

muggen en een waterbestendige laag die beschermt 

tegen wind en regen. 100% polyester. 210×210 cm. 

H 120 cm. Diverse dessins. 903.372.34

PE614488

SPRIDD dienblad 4,99 Gelamineerd karton. 

28×20 cm. Diverse dessins. 803.342.12

PE614500

SPRIDD stalen isoleerkan 6,99 Houd 

de inhoud lang warm/koud want je hoeft 

niet het hele deksel los te draaien om 

te gieten. Getint, blank gelakt roestvrij 

staal. 0,5 L. Diverse dessins. 803.335.14
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