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PRODUCTinformatie

Merk 

Kleur

Materiaal 

Afmetingen

Verpakking 

Garantie

Pomp hoeveelheid 

Luchtdruk Kpa

Functies 

Meegeleverd

Batterij

Gewicht

Aansluiting

Ipx waarde 

De ideale oplbaaspomp voor op reis en thuisgebruik, de Max Pump Plus. 
Deze multifunctionele pomp is met een gewicht van 160 gram en een blaas 
capaciteit van 265 liter per minuut een echte krachtpatser. De Max Pump 
Plus bevat een 3600 mAh batterij waarmee je genoeg luchtbedden kan 
oppompen zonder dat je in de buurt bent van een stroompunt! Daarnaast 
is dit pompje erg compact en met de meegeleverde opzetstukken te 
gebruiken om luchtbedden, opblaasbootjes, opblaasbaar speelgoed en meer 
snel en gemakkelijk op te pompen. Naast luchtpompen kan deze pomp ook 
vacuüm zuigen. Ideaal te gebruiken in combinatie met vacuüm zakken op 
reis bijvoorbeeld.

De Max Pump Plus is verkrijgbaar in oranje, wit en grijs en wordt 
geleverd met 4 verschillende opzetstukken, Micro-USB oplaadkabeltje en 
meeneemtasje!.

Productbeschrijving
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Flextail Gear

•

ABS plastic

5,3x6,1x8,1 cm

Universeel

2 jaar garantie

300

02 

Pompen en vacuüm zuigen

4 Opzetstukken, Micro-USB kabel, Handleiding, Meeneemtasje 

3600 mAh

160 gr.

Micro-USB

IPX 4
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Flextail Gear

•

ABS plastic

5,3x5,8x8,3 cm

Universeel

2 jaar garantie

75

0,68

Pompen en vacuüm zuigen

4 Opzetstukken, Micro-USB kabel, Handleiding, Meeneemtasje

•

70 gr

Micro-USB

IPX 7

De Light Pump 2 is een van de lichtste luchtpompen verkrijgbaar, Met een 
gewicht van 70 gram merk je niet eens dat je dit pompje mee in je 
rugzak! Dit pompje heeft in tegenstelling tot de andere opblaaspompen 
geen ingebouwde batterij. De Light Pump 2 dien je te gebruiken in 
combinatie met een powerbank of stroompunt met USB aansluiting. Dit 
pompje is dan ook echt uitermate geschikt als iedere gram telt én je al 
een powerbank mee op reis neemt!

De Light Pump 2 is IPX 7 gekeurd em word geleverd met 4 verschillende 
opzetstukken, Micro-USB oplaadkabeltje en meeneemtasje..
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Flextail Gear

•

ABS plastic

5,1x5,8x7,7 cm

Universeel

2 jaar garantie

300

2,1

Pompen en vacuüm zuigen

4 Opzetstukken, Micro-USB kabel, Handleiding, Meeneemtasje

3600 mAh

145 gr

Micro-USB

IPX 7

Een noodgeval en geen stroom meer? De Max Pump 2 EPS helpt je! De Max 
Pump 2 EPS is naast een krachtige luchtbedpomp in noodgevallen ook te 
gebruiken als powerbank. De Max Pump 2 EPS heeft ook een 3600 mAh 
ingebouwde batterij en heeft ook zoals de Max Pump Plus een vacuüm-zuig 
functie voor het vacuüm zuigen van bijvoorbeeld vacuüm opbergzakken.

De Max Pump 2 EPS is verkrijgbaar in oranje en wit en word geleverd met 
4 verschillende opzetstukken, Micro-USB oplaadkabeltje en meeneemtasje.
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Flextail Gear

•

ABS plastic

4,3x4,3,5,3 cm

Universeel

2 jaar garantie

180

3,5

Pompen en vacuüm zuigen

4 Opzetstukken, USB-C kabel, Handleiding, Meeneemtasje

1300 mAh

64,5 gr.

USB-C

De Tiny Pump is ’s werelds kleinste opblaaspomp verkrijgbaar maar doet 
niet onder voor de grotere zwaardere pompen. Met een gewicht van 65 gram 
en een ingebouwde batterij van 1300 mAh blaast dit pompje met gemak een 
aantal luchtbedden op met een luchtdruk van 3.5 kPa dat enorm veel is 
voor zo’n compact pompje.

De Tiny Pump is verkrijgbaar in wit, grijs en blauw en word geleverd met 
4 verschillende opzetstukken, USB-C oplaadkabeltje en meeneemtasje.
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Flextail Gear

•

ABS plastic

5,3x5,8x8,3 cm

Universeel

2 jaar garantie

300

2,2

Pompen en vacuüm zuigen

4 Opzetstukken, Micro-USB kabel, Handleiding, Meeneemtasje

3600 mAh

150 gr.

Micro-USB

De Max Pump 2020 is een compacte opblaaspomp welke ideaal is voor thuis 
gebruik en voor op reis. Dankzij zijn kleine formaat en gewicht merk je 
niet eens dat je zo’n krachtig pompje bij je hebt. De pomp is 
gemakkelijk te bedienen met één simpele knop!

De Max Pump 2020 is verkrijgbaar in wit, grijs en oranje en wordt 
geleverd met 4 verschillende opzetstukken, Micro-USB oplaadkabeltje en 
meeneemtasje.
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AT
M
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Flextail Gear

•

ABS plastic

9x4x3,1 cm

Universeel

2 jaar garantie

3

103

Opladen & synchroniseren 

Pompen en vacuüm zuigen

4 balnaalden, vacuüm opzetstuk, Micro-USB oplaadkabel, Handleiding

1000 mAh

88 gr

Micro-USB

Een ballenpomp en vacuümpomp in één. De ATMOS pomp is een mini pompje met 
ontzettend veel druk. De pomp kan ballen oppompen met een maximale druk van 
15PSI en pompt 3 liter per minuut. De ATMOS pomp wordt standaard geleverd met 
4 balnaalden zodat je niet bang hoeft te zijn dat je er een kwijt raakt. Daarnaast 
kan de pomp vacuüm zuigen met dezelfde druk, zo kun je dit pompje dus gebruiken 
voor vacuüm Sous-Vide voedselzakken of vacuüm opbergzakken voor kleding.
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He
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Flextail Gear

•

ABS plastic

4,7x3,3x2,7 cm

Universeel

2 jaar garantie

200

kamperen, hiken, hardlopen, reparaties

Normaal licht, fel licht, SOS functie

Karbijnhaak, micro-USB kabel, handleiding, 

270 mAh

45 gr

Micro-USB

IP34

Magnetische achterkant, aan te sluiten op powerbank

De Helio campinglamp is de kleinste en krachtigste in zijn soort. 
Deze kampeerlamp heeft een maximale lichtopbrengst van 200 Lumen en 
met een gewicht van 45 gram én de afmetingen van een kippenei is dit een 
klein wonderlampje! Met de ingebouwde accu kunt u enkele uren genieten 
van licht en wilt u de campinglamp langer gebruiken, dan sluit u snel en 
gemakkelijk een powerbank aan. De Helio lamp heeft een magnetische 
onderkant en wordgeleverd met een ophang-karabijnhaak, U kunt de lamp 
dus op verschillende manieren ophangen of bevestigen.

De Helio campinglamp is verkrijgbaar in wit, oranje en blauw en wordt 
geleverd met karbijnhaak en Micro-USB oplaadkabeltje.
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King Size luchtbed

Flextail Gear

•

Nylon met TPU coating

187x64x9 cm

Universeel

2 jaar garantie

1,7

Kamperen, Hiken, Strand,, Indoor, Outdoor

Normaal licht, fel licht, SOS functie

Meeneemtas 

680 gr

Light luchtbed

Flextail Gear

•

Nylon met TPU coating

190x56x6 cm

Universeel

2 jaar garantie

1,7

Kamperen, Hiken, Strand,, Indoor, Outdoor

Normaal licht, fel licht, SOS functie

Meeneemtas 

450 gr

Light 2.0 luchtbed

Flextail Gear

•

Nylon met TPU coating

190x56x5 cm

Universeel

2 jaar garantie

3,3

Kamperen, Hiken, Strand, Indoor, Outdoor

Normaal licht, fel licht, SOS functie

Meeneemtas 

680 gr

De Kingsize, Light en Light 2.0 zijn de ideale luchtbedden voor het 
kamperen. Gaat u op reis en telt iedere gram dan is de Light of Light 
2.0 het ideale luchtmatras. Met deze lichtgewicht luchtbedden merkt u 
amper dat ze in uw tas zitten. Wilt u iets meer comfort? Kies dan de 
King Size, deze ligt hoger van de grond en is ook ook wat breeder dan het
gemiddelde luchtbed.

Al deze luchtbedden worden geleverd met een gemakkelijk meeneemtasje. 
De King Size en Light luchtmatrassen zijn verkrijgbaar in rood en de Light 
2.0 in blauw.
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Light 2.0 luchtbed

Flextail Gear

•

Nylon met TPU coating

190x56x5 cm

Universeel

2 jaar garantie

3,3

Kamperen, Hiken, Strand, Indoor, Outdoor

Normaal licht, fel licht, SOS functie

Meeneemtas 

680 gr

PRODUCTinformatie
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L 
|

 M
4-pack Flexbag L

Flextail Gear

      Transparant 

PET + PT

4 stuks = 80x60 cm

Universeel

2 jaar garantie

Luchtpomp, stofzuiger

4 sluit clips

4-pack Flexbag M

Flextail Gear

    Transparant 

PET + PT

4 stuks = 70x50  cm

Universeel

2 jaar garantie

Luchtpomp, stofzuiger

4 sluit clips

De Flexbag vacuüm opbergzakken zijn ideaal wanneer u ruimte wilt 
besparen. Gaat u op reis en heeft u ruimte tekort in uw koffer of tas? 
Met de Flexbag zakken bespaart u tot 80% aan ruimte! Ook zijn deze 
zakken uitermate geschikt voor thuisgebruik, denk hierbij aan kussens, 
dekens etcetera. De Flexbag zakken worden geleverd in 4-packs en zijn 
verkrijgbaar in 2 verschillende maten, L & M. Deze zakken zijn vacuüm te 
zuigen met een standaard stofzuiger maar zijn ook perfect te gebruiken 
in combinatie met bijvoorbeeld de Max Pump Plus of Max Pump 2.
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4-pack Flexbag M

Flextail Gear

    Transparant 

PET + PT

4 stuks = 70x50  cm

Universeel

2 jaar garantie

Luchtpomp, stofzuiger

4 sluit clips

Type

Merk 

Kleur

Materiaal 

Verpakking 

Garantie

Te gebruiken

Meegeleverd

Afmetingen

Productbeschrijving

Fl
ex

ba
g 

Pr
o

Flexbag L

Flextail Gear

PA + PE

Universeel

2 jaar garantie

Luchtpomp, stofzuiger

1 sluit clips

1 stuks = 80x60 cm

Flexbag M

Flextail Gear

PA + PE

Universeel

2 jaar garantie

Luchtpomp, stofzuiger

4 sluit clips

4 stuks = 70x50 cm

Flexbag Set

Flextail Gear

PA + PE

Universeel

2 jaar garantie

Luchtpomp, stofzuiger

6 sluit clips

1 stuks = 80x60 cm 

2 stuks = 40x60 cm 

3 stuks = 70x50 cm

De Flexbag Pro vacuüm opbergzakken zijn ideaal om ruimte te besparen 
zowel voor op reis als thuis gebruik. Deze vacuümzakken zijn gemaakt van 
PA waardoor ze iets zachter aanvoelen en langer meegaan. De zakken 
hebben een speciale luchtuitlaat waardoor deze perfect te combineren 
zijn met de ATMOS vacuümpomp. Wenst u deze niet te gebruiken, dan kunt
u de dop eraf draaien en de zakken vacuüm zuigen doormiddel van een 
stofzuiger.
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Ca
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a

12-pack 

Calorsa 

      Transparant 

PA + PE

6x 60x40, 4x 100x70, 2x 120x90

Universeel

2 jaar garantie

stofzuiger

12 sluit clips

8-pack

Calorsa

    Transparant 

PA + PE

4 stuks = 70x50  cm

Universeel

2 jaar garantie

stofzuiger

•

De Calorsa 12-pack en 8-pack zijn vacuüm opbergzakken van hoogwaardige 
kwaliteit. De 12-pack wordt geleverd met een handpomp en bevat 12 vacuüm 
opbergzakken met verschillende afmetingen. Deze zakken zijn te gebruiken 
voor kleding maar bijvoorbeeld ook voor dekbedden. De Calorsa 8-pack 
vacuümzakken dient u zelf vacuüm te rollen. Het voordeel hiervan is dat 
u geen pomp of stofzuiger nodig heeft en deze dus gemakkelijk overal 
kunt gebruiken! Deze vacuüm handrol zakken zijn dan ook ideaal voor op 
reis.
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YANTU

Plastic

14x120x10 cm

Universeel

2 jaar garantie

200

auto/fietsbanden, luchtbedden, opblaasboten

100W

12 BAR / 150PSI

Micro-USB kabel, 12V kabel, 4 opzetstukken, 1 luchtslang, Handleiding

>25L/Min

910 gram

Micro-USB en 12V

Een krachtige compressor voor on the road. De YANTU compressor is een 
compacte compressor welke volledig draadloos te gebruiken is. Met de 
ingebouwde accu kun je met gemak 4 autobanden oppompen. Vergeten op 
te laden? Sluit dan de compressor aan 12V aansluiting met de meegeleverde 
12V kabel. De compressor wordt geleverd met diverse opzetstukken waarmee 
je opblaasboten, luchtbedden, auto en fietsbanden en meer kan opblazen. 
Met het digitale ingebouwde schermpje stel je gemakkelijk de YANTU 
compressor in voor de juiste luchtdruk.
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8-pack

Calorsa

    Transparant 

PA + PE

4 stuks = 70x50  cm

Universeel

2 jaar garantie

stofzuiger

•
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