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348

waterkanon XL
excl. slang

vouwkrat
inhoud: 45 liter

op=op

op=op
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Festival fun

Strandplezier

Autan care anti mug  
anti mug spray: 100 ml 
na de beet gel: 25 ml 
1 l = 34.90/139.60

Froyak pop-up tent 
diverse kleuren
255x155 cm

festival haarkleuring 
diverse varianten
2x15 ml
1 l = 61.33

water twist 
licht bruisend
citroen of munt
500 ml
1 l = 0.70

bodymist 
diverse varianten
235 ml 
1 l = 8.43

paracord touw 
diverse kleuren
lengte 15 meter
dikte 3 mm

teenslippers 
diverse kleuren
maten 36-46

Intenso powerbank
aluminium behuizing
diverse kleuren
pre-charged
ready to use
5.200 mAh

zonnebril 
diverse modellen

Froyak 
camping kruk
tripod
33x33x43 cm

2.95
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Festival fun

StrandplezierStrandplezierStrandplezier

strandemmer 
met accessoires
6-delig

Hansaplast pleisters 
mix pack
universeel 
of sensitive

zwemkleding 
heren zwemshort: maten m-xl
meisjes bikini: maten 122-152
jongens zwembroek: maten 92-122

Horizon 
body scrub 
pre-sun
250 ml
1 l = 7.16

hondenspeelgoed 
ballenwerper 
diverse kleuren
72 cm 

dames jurk 
diverse varianten
maten s-xl

dames hoed 
diverse varianten

Slazenger 
beach volleybal 
diverse kleuren

opblaasbare 
stoel  
diverse 
varianten
PVC
60x40 cm

strandparasol 
diverse kleuren
Ø 152 cm

dames bikini
maten s-l

4.95

fl essenkoeltas
diverse kleuren
27x9 cm, 1.5 liter

0.99
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296
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495 199 399

269399
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strandtent 
diverse kleuren
200x110x87 cm

Lipton Ice Tea 
green of sparkling
6x 330 ml
1 l = 1.21 

schaduwdoek 
diverse kleuren
driehoek
3.6x3.6x3.6 m

camping servies
diverse kleuren
kunststof, stapelbaar
soepkom Ø 11.5x6 cm, 
schaal Ø 13x6 cm
of bord Ø 23 cm

auto zitverhoger 
o.a. Cars of Frozen
diverse varianten

slagletter set 
alfabet 27 stuks

6-pack

Kinzo tuinslang 
30 meter slang
op wagen
Ø 14 mm

beker
stapelbaar
8x9 cm

0.49

Froyak strandmat
zandvrij
150x200 cm

3.98

Dove doucheschuim, 
douchegel of deospray
diverse varianten
doucheschuim 200 ml
douchegel 250 ml
deospray 150 ml
1 l = 7.20/5.76/9.60

239

786

492

059 795

379

2323

144



weekactieweekactieweekactie

Spectrum verf 
op terpentinebasis
zijdeglans of hoogglans
diverse kleuren
750 ml
1 l = 6.52

hondenzwembad 
Ø 80 cm

Fantastik tafelzeil 
diverse dessins
vinyl
140x180 cm

Home Essentials 
waterkoker 
wit of zwart
1 liter
1200 Watt

bureau accessoires 
memoblaadjes, highlighters, veren pen,
punaise/paperclip/klem-set, 
mini markers of balpennen

Umbro sneakers
diverse kleuren
maten 41-45

dames string 
diverse varianten
maten s-xl

eenhoorn of fl amingo 
luchtbed 
eenhoorn 224x164 cm
flamingo 175x175 cm

school rugtas 
diverse kleuren
nylon

uitzoeken

2-pack

489349 497

299
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Voorbereid op reis

fl eeceplaid 
diverse varianten
140x180 cm

dieren transportbox 
diverse kleuren
max. 10 kg
ca. 50x33x32 cm

Spilbergen nekkussen
diverse kleuren

Action shopperbag 
summershopper 2018
46x46x17

Alvar autostoel organizer 
met tablethouder

AA drink 
High Energy of Hydration
250 ml
1 l = 2.36

candy cables 
of sandwiches 
diverse smaken
275 gram
1 kg = 3.60

koelbox
blauw
kunststof
24 liter
35x24x39 cm koelelementen

2x 400 ml 

0.89

reiskoff er 
hard shell, trolley
36 liter

60 liter

39.95

toilettas 
diverse varianten

595 249299

058

278 059 099

149

895
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Voorbereid op reis

Voor op de camping

Froyak campingstoel/tafel 
opvouwbaar
43x40x48 cm

tuinstoel 
6-standen
aluminium frame
blauw of grijs

Goal snackmix emmer 
250 gram
1 kg = 7.96

barbeque tafelmodel 
diverse kleuren
36x35.5 cm

tafelzeil
diverse varianten
140x180 cm

Dopla borden 
diverse kleuren
disposable
20 stuks
Ø 22 cm

camping lamp 
staand/hangend

geurtheelichten 
citronella
24 stuks

Slazenger badmintonset 
incl. 2 shuttles en tas

bestekset in koker 
diverse kleuren
16-delig

opvouwbaar 
ligbed 
aluminium frame
max. 110 kg

199 129 499

995 995

099 089 277

349

1695

2495



Alle genoemde prijzen zijn in euro’s. Action heeft elke week meer dan 150 nieuwe artikelen. Deze komen 

in de plaats van oude artikelen. Daardoor kan het zijn dat artikelen zijn uitverkocht. Afbeeldingen kunnen 

afwijken van het artikel in de winkel. Action kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zet- of drukfouten. 

Prijzen zijn alleen geldig in Nederland. Prijswijzigingen voorbehouden. Dit is een 

uitgave van Action Service & Distributie B.V. Perenmarkt 15 1681 PG Zwaagdijk-Oost.

Kijk voor de adressen van onze winkels en de openings-

tijden op www.action.com Wil je altijd op de hoogte 

blijven van acties en nieuwe producten van Action? 

Meld je dan aan voor de nieuwsbrief op www.action.com/

newsletter volg Action ook op 

Onze aanb�ed�ngen z�jn geld�g van woensdag 27 juni t/m dinsdag 3 juli 2018

Bref toiletblok  
power activ
diverse geuren
50 gram
1 kg = 19.80

100% katoen
100x180/200 cm
diverse varianten en kleuren

Ziki of Cozzi 
sneakersokken
diverse dessins
maten 23-46

3 paar

met opblaasbaar kussen

extra groot 100x200 cm

795
strandlaken

stuntprijs

Air Wick Freshmatic  
luchtverfrisser navulling
diverse geuren
250 ml
1 l = 9.96

099099 249
Van alles voor de zomer

Gevonden bij de Action




