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BLIK OP DE

TOEKOMST
We leven in uitdagende tijden. Energieprijzen
en inflatie dwingen consumenten en
bedrijven om kritisch te zijn op elke uitgave.
Daarom staan we in deze editie extra stil bij
energiebesparing en duurzaamheid.
Daarnaast genoten we ervan om zoveel
partners terug te ontmoeten op IFA in
Berlijn, waar positivisme en zoeken naar
opportuniteiten gelukkig centraal stonden.
Net zoals altijd richten wij onze blik volop
naar de toekomst en zijn we begonnen met
de voorbereidingen voor 100 jaar Hama in
2023. Net in deze tijden blijven we investeren
en innoveren zodat we de consument samen
kunnen blijven helpen met oplossingen met
een geweldige prijs-kwaliteitverhouding.

4

Energie
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PR A K T I SC H E T I P S O M T E B E S PAR E N O P

ENERGIE
We leven in barre tijden: door de coronacrisis en de politieke situatie in Europa
stijgen de energieprijzen naar ongeziene hoogtes, records sneuvelen bij bosjes en de
consument heeft angst voor de rekening. Zuinig omgaan met energie is dus geen
overbodige luxe. Ontdek hier heel wat handige tips en producten die je kunnen helpen
om te besparen op gas en elektriciteit.

Hama Wifi-stopcontact “Mini”
Ref. 00176573 (zonder
verbruiksmeter) Ref. 00176575
(met verbruiksmeter)

2.

2.
1. Slimme stroom
Met de supercompacte Hama wifistopcontacten bedien je jouw toestellen
(tot 3680 watt) altijd en overal met je stem
of via de Hama Smart Home app. Zonder
gateway: gewoon inpluggen, verbinden met
wifi en klaar! Check dan bijvoorbeeld in de
app of je sfeerlampje nog brandt of stel een
automatische timer in voor de LED-spot
met bewegingssensor in de tuin: zo werkt
de spot enkel ‘s nachts. Tot slot een handige
tip voor huishoudens met zonnepanelen:
start ‘s morgens je oudere wasmachine en
schakel dan meteen het wifi-stopcontact uit.
Later op de dag, van zodra de zon schijnt,
schakel je het stopcontact terug in en hop: de
wasmachine gaat verder waar hij ‘s morgens
was onderbroken. Zo draait de wasmachine
letterlijk en figuurlijk verder op gratis zonneenergie!

Hama Energiemeter
met LCD-display
Ref. 00223561

GEMIDDELDE

KOSTEN

2. Meten is weten
Om doeltreffend te kunnen besparen,
moet je natuurlijk weten welke toestellen
veel stroom verbruiken en dus een grote
hap uit het budget nemen. Dankzij de
nauwkeurige Hama Energiemeter vormt dit
geen enkel probleem. Check via deze tool
het energieverbruik en elektriciteiskosten
van de oude koelkast, wasmachine of
droogtrommel. Is één van de toestellen
aan vernieuwing toe? De investering in
een nieuw, energiezuinig toestel kan
snel terugverdiend worden. Check altijd
het energielabel voor een verstandige
aankoop: hoe groener, hoe lager de jaarlijkse
verbruikskosten.

PE R T Y PE T O E S T E L / JA A R
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Inductiekookplaat: € 195
Combikoelkast (energielabel A): € 101
Combikoelkast (energielabel F): € 318
Plasma-televisie: € 446,40
LED-televisie: € 83
Wasmachine - 100 wasbeurten
(energielabel A): € 44
Wasmachine - 100 wasbeurten
(energielabel F): € 82
Droogtrommel (klasse A+++): € 163
Droogtrommel (klasse C): € 538
Bron: VRTNWS - 2 okt 2022

4

3.
5. Store your energy met Xtorm

3. LED there be light
Het loont de moeite om alle verlichting bij
je thuis te checken. Anno 2022 zijn LEDlampen, spaarlampen en TL-lampen het
energiezuinigst. Oude gloeilampen en
halogeenlampen verspillen energie: ze werken
nog met een gloeidraad waardoor ze niet
alleen licht maar ook warmte produceren. Een
oude lamp van 40 Watt verbruikt 7 keer meer
energie dan een LED-lamp van 5 Watt. Per
lamp is een besparing van 35 kWh per jaar of
bijna 1 % op de elektriciteitsrekening mogelijk.
Vervang dus alle oude verlichting door Xavax
LED-lampen en de energiekosten zullen
dalen!

4.
Hama Wifi-camera met
accu op zonne-energie
Ref. 00176615

Met het compacte en lichtgewicht Xtorm
Extreme Solar Panel 100W voorzie je heel
wat apparaten van stroom.
Dankzij de superefficiënte SunPower-cellen heeft dit zonnepaneel een zeer hoog
rendement op een veel kleiner oppervlak. De
anti-reflectiecoating zorgt voor een optimaal
gebruik van het beschikbare zonlicht.
Met drie verschillende uitgangen (een 100W
5,5mm DC uitgang die kan worden omgezet
naar MC4 dankzij een meegeleverde kabel,
een 45W USB-C PD en gewone USB-uitgang met 18W Quick Charge 3.0) laad je een
laptop, tablet, smartphone, headset,... Een
home office op hernieuwbare energie blijkt
geen verre toekomstmuziek!
Bovendien is dit zonnepaneel ontworpen om
perfect samen te werken met een van de drie
Xtorm Power Stations (300W, 500W of de
krachtpatser van 1300W). Met een Power
Station heb je niet alleen een batterij-buffer
voor wanneer de zon even niet schijnt, maar
bovendien ook een stekkeraansluiting en een
brede selectie aan andere aansluitingen. Het
Power Station van 1300W is zelfs krachtig
genoeg om een e-bike op te laden.
Ben je op zoek naar nog meer power? Geen
probleem. Je kunt eenvoudig twee van onze
panelen met elkaar verbinden om zo een gecombineerd vermogen van 200W te krijgen!

Xtorm Xtreme Solar Panel 100W
Ref. 00213880

4. Beveiliging op zonne-energie

Hama Verwarmingsregeling
Wifi (2x slimme radiatorthermostaat + basis)
Ref. 00176593

6. Altijd de perfecte temperatuur
Altijd de perfecte temperatuur maar tegelijk
energie besparen? Met de Hama slimme
radiatorthermostaat kan het! Je kan een
gepersonaliseerde automatisering instellen
voor elke kamer, elk tijdstip van de dag en elk
scenario. De temperatuur wordt bijvoorbeeld
automatisch verlaagd wanneer je niet thuis
bent. Of wanneer een ingestelde temperatuur is bereikt, schakelt de verwarming uit.
Met slimme verwarming win je niet alleen
een hoge graad van comfort, door verwarmingscycli in te stellen, verlaag je ook je
verwarmingskosten. Een energiebesparing
tot 30 procent is hierbij mogelijk.
Mechanische timer
Hama Ref. 00223302 (voor NL)
Profile Ref. 00191962 (voor BE)

Drievoudige stekkerdoos met schakelaar
Hama Ref. 00030382 (voor NL)
Profile Ref. 00140569 (voor BE)

5.

De Hama wifi-buitencamera met accu en
zonnemodule wordt opgeladen met gratis
zonne-energie: handig én goedkoop dus.
Op die manier kan je de camera overal
bevestigen, ook op meer afgelegen plaatsen
zonder elektriciteit zoals bijvoorbeeld het
tuinhuis.
Met de Hama Smart Home app volg je overal
wat er gebeurt: de video-opname start automatisch als er beweging wordt gedetecteerd.
Haarscherp in een Full HD 1080p-resolutie
én met gedetailleerde beelden in het donker
met infrarood nachtzicht.

7. Sluimerverbruik beperken

Xtorm Power Stations 300W (Ref.
00214254) 500W (Ref. 00213835)
1300W (Ref. 00214255)
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Gewoon iets vaker de stekker uittrekken.
Meer hoef je niet te doen om nog wat te
knippen in je energiefactuur. Want je televisie, decoder, pc-scherm, laptop, koffiemachine, microgolfoven, printer, … verbruiken ook
energie wanneer je ze niet aanzet. Met een
oldschool Hama verdeelstekker met switch
schakel je de stroom uit zodra je gaat slapen
of het huis verlaat. Of gebruik de Hama mechanische tijdschakelklok voor automatisch
in- en uitschakelen op bepaalde tijden.

Maak kennis met ‘Future in Power’: het Hama
stroomconcept van de toekomst.
Gebaseerd op een jarenlange ervaring in
elektrische technologie en stroom, bestaat
dit concept uit kwalitatieve producten die
uitvoerig getest zijn om te voldoen aan de
Europese kwaliteitsnormen. Batterijen,
stroomkabels, stekkerdozen, reisstekkers,
rookmelders,... Een uitgebreid aanbod aan
bestsellers en niet te missen producten.
De structuur van het winkelconcept werd
ook opnieuw ingericht: met een user oriented
packaging, en modulair te combineren met
Future in Connection.
De compleet vernieuwde verpakking is fris,
modern en duurzaam door het gebruik van FSCgecertificeerd materiaal. Ook alle spot coating,
plastic blisters en magneten zijn volledig
geschrapt.

Scan de QR-code en ontdek
hoe Future in Power er kan
uitzien in jouw winkel!

Hama Demo Module
Fit Watch 4910
Ref. 00297786

J O U W S PO R T- & VR I J E T I J D S -

COACH
Sport wordt steeds belangrijker in
het dagelijkse leven. Onze nieuwe
smartwatches zijn hier dan ook de
ideale metgezel. Ze motiveren je om
te bewegen en bewaken tegelijkertijd
je gezondheidsgegevens. Daarnaast
ontvang je ook verschillende
notificaties, kan je het weerbericht
raadplegen, bedien je jouw muziek,...
Kortom, onze nieuwe smartwatches
moet je gezien hebben.

W

Wil je graag jouw conditie wat onderhouden
of intensief aan je beachbody werken, maar
is de motivatie om te beginnen sporten ver
te zoeken? Misschien zijn onze smartwatches
dan wel jouw redder in nood! Ze motiveren je
dagelijks om je bewegingsdoelen te bereiken
en bewaken voortdurend je gezondheid.
Maar onze horloges zijn natuurlijk niet alleen
gemaakt om te sporten, ze zijn ook gewoon
een leuk gadget. Ze informeren je over
inkomende berichten of oproepen, het weer,
kunnen gebruikt worden als wekker,... en zijn
bovendien nog eens een echte eyecatcher!
De batterijen van onze nieuwe smartwatches
gaan bovendien maar liefst 6 dagen mee.
Handig toch?!

De coach
Laten we beginnen met het kleinste
model uit de reeks: de Fit Track 3910
(ref. 00178603). Deze simpele fitnesstracker
controleert niet alleen je lichamelijke
activiteitsdoelen overdag, maar analyseert
ook je slaappatroon ‘s nachts. Zo kan je de
volgende dag fit beginnen en je ten volle
concentreren op je training om in vorm te
blijven. Wil je daar graag wat muziek bij
luisteren? Geen probleem! Met onze Fit Track
3910 bedien je jouw muziek rechtstreeks op
je horloge.

De stijlvolle
Of je nu de avond doorbrengt met vrienden
in het café of in je eentje in de sportschool,
de Fit Watch 4910 (ref. 00178608/9) is
altijd de perfecte metgezel en geeft je
outfit een leuke extra. Naast het tracken
van je sportprestaties, hartslag, verbrande
calorieën en de zuurstof in je bloed, ontvang
je ook notificaties én is hij IP68 waterproof.
Laat die loopsessies in de regen maar komen!

De allrounder
Alles geven tijdens het sporten, maar ook
genieten van wat rust, dat doe je met de
Fit Watch 6910 (ref. 00178610). Met zijn
geïntegreerde harstlag- en stresslevelmeting
zijn je gezondheidsgegevens altijd zichtbaar.
Maar wat maakt van deze smartwatch
nu onze topper? Naast het feit dat hij
waterproof is, beschikt hij ook over een
geïntegreerde GPS. Zo verlies je jouw
bestemming nooit uit het oog.

Om al deze
smartwatches te
presenteren, hebben
wij ook heel wat leuke
displays ter beschikking.
Vraag er zeker naar bij
jouw salescontact!

Hama FIT Move
De nieuwe smartwatches
zijn eenvoudig en
intuïtief te bedienen
via de nieuwe,
gratis Hama
FIT Moveapp. Dankzij
uitgebreide
controles, kwaliteitsborging en
het testen van elke afzonderlijke functie in
Duitsland, wordt de persoonlijke vooruitgang
succesvol geregistreerd, geanalyseerd en
opgeslagen.

Golden oldies
Naast deze nieuwe modellen, hebben we
uiteraard ook nog steeds onze bestaande
smartwatch-toppers: de discrete Fit Watch
1900 (ref. 00178600), de stoere Fit Watch
4900 (ref. 00178604) en de elegante Fit
Watch 5910 (ref. 00178605/6).

Wil je meer weten over onze smartwatches?
Neem contact op met je salescontact of surf
naar www.hama.com

Dankzij de verscheidenheid aan modellen,
hebben we voor iedereen de ideale
smartwatch in ons assortiment.
Hama Fit Track 3910
Ref. 00178603

Hama Fit Watch 4910
Ref. 00178608

Hama Fit Watch 4910
Ref. 00178609

Hama Fit Watch 6910
Ref. 00178610

Happy Plugs “Play”
Ref. 00192489/90/91

MUZIEK

Onze Kids Guard is een bedrade
hoofdtelefoon, beschikbaar in twee
varianten met felle kleurtjes. De
verpakking is ook een echte
blikvanger. De Teen Guard werkt
via bluetooth en bestaat in twee
subtielere kleuren: donkerblauw
en lichtgroen.

VO O R J O N G E N N Ó G J O N G E R

Voor groot en klein

Bij Hama hebben we een hele reeks hoofdtelefoons in ons aanbod, maar wist je dat we ook
heel wat headphones speciaal voor kinderen hebben? Deze hebben niet alleen vrolijke kleuren
en designs, maar zijn ook uitgerust met een geluidsbegrenzing om de oren van de kleinsten te
beschermen.

E

Eén van de grootste pluspunten van al onze
hoofdtelefoons voor kinderen is het aantal
gelimiteerde decibels om gehoorschade
te voorkomen. Dit is uiteraard van groot
belang voor de spraak- en taalontwikkeling.
Kinderen doen er namelijk tot hun tiende
over om de moedertaal vlot te leren spreken
- een goed gehoor is hierbij dus essentieel.
Bovendien is hun gehoor gevoeliger dan
het onze en zijn ze zich vaak niet bewust
van de schade dat bijvoorbeeld te luide
muziek kan aanrichten. Om hier alvast een
steentje aan bij te dragen, bieden wij
dus hoofdtelefoons aan die speciaal
gemaakt zijn voor gevoelige
kinderoren.

Hama “Teens Guard”
Ref. 00184111/2

Kids & Teen Guard
We beginnen met onze eigen Hama
hoofdtelefoons.
Wij bieden zowel modellen voor de
allerkleinsten als voor tieners. Onze Kids &
Teen Guard hoofdtelefoons hebben alles wat
je van een leuke hoofdtelefoon verwacht:
een goede sound, veiligheid en een leuke
look. Ondanks de uitstekende klanken die uit
de hoofdtelefoons komen, beschermen ze de
kwetsbare kinderoren toch maximaal dankzij
hun begrenzing tot 85 dB.
Uiteraard zouden kinderen geen kinderen
zijn, als ze niet af en toe wild uit de hoek
komen. Daarom zijn onze Kids & Teen Guard
hoofdtelefoons enorm robuust en flexibel.
Je draait en buigt ze zonder problemen in
het rond, maar blijven toch mooi hun vorm
behouden. Helemaal kids proof!
Naast het luisteren van muziek,
zijn de hoofdtelefoons ook ideaal
voor bv. thuisonderwijs dankzij
hun (geïntegreerde) microfoon.
Last but not least ondersteunen
ze ook nog eens de bekendste
spraakassistenten Siri en Google
Assistant. “Hey Google, help je mij
even bij m’n huiswerk?”
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Hama “Kids Guard”
Ref. 00184106/7

Naast Hama, heeft
ook Thomson twee
hoofdtelefoons voor
kinderen in hun
assortiment. De
HED8100 is, naast de
Hama hoofdtelefoons,
ook begrensd tot 85 dB om gehoorschade
te voorkomen. De hoofdtelefoon een
hele dag dragen? Geen probleem! Hij is
enorm comfortabel dankzij de kantelbare
oorschelpen, gevoerde hoofdband en in
grootte verstelbaarheid.
Hij is beschikbaar in fel blauw/groen en roze.
Daarnaast is er ook een variant voor tieners:
WHP8650PCAM Teens’n Up. Deze heeft
min of meer dezelfde features als de
HED8100, maar omdat dit een bluetoothhoofdtelefoon is, wordt hij bediend via
toetsen op de oorschelpen.De hoofdtelefoon
is beschikbaar in oudroze.

Let the music play
Last but not least: ook Happy Plugs mag
niet ontbreken in onze reeks hooftelefoons
voor kinderen. Met hun mooie, stijlvolle Play
hoofdtelefoon passen ze zeker in het rijtje.

Deze hoofdtelefoon is vooral gericht naar
kinderen en jongeren die niet houden van
felle kleuren of patronen, maar de voorkeur
geven aan een stijvolle, draadloze
hoofdtelefoon. Zoals de andere
hoofdtelefoons, heeft ook deze een
geluidsbeperking van 85 dB, maar
dit is niet z’n enige pluspunt.
Heeft je kind een lange schooldag
voor de boeg en wil hij/zij nadien
nog wat genieten van leuke
muziek? Geen probleem! De
hoofdtelefoon gaat maar liefst 25
uur mee, isoleert zo’n 82% van het
achtergrondgeluid en heeft een
geïntegreerde microfoon. Tot slot
heeft hij nog een antibacteriële laag
die de groei van schadelijke bacteriën tot
99,99% elimineert.
Play is beschikbaar in 3 stijlvolle kleuren:
zwart, wit en lichtroze.

Wil je meer weten over onze hoofdtelefoons voor
kinderen? Neem contact op met je salescontact of
surf naar www.hama.com

Thomson “WHP8650PCAM
Teens’n UP”
Ref. 00132505

WIST JE DAT?
...20% van de kinderen tussen 6 en 19 jaars lijdt
aan gehoorverlies door lawaai? Als de zintuigcellen
die verantwoordelijk zijn voor het gehoor eenmaal
beschadigd zijn, kunnen ze zich niet meer herstellen.
Er bestaat jammer genoeg ook geen medische of
chirurgische behandeling om het gehoorverlies
terug te draaien. Daarom is het enorm belangrijk om
de oren van onze kinderen te beschermen!

Topprestaties voor een
grenzeloze creativiteit.
De feestdagen met traditioneel veel cadeautjes staan voor de deur.
Met deze topproducten onder de kerstboom scoor je gegarandeerd!

SanDisk Extreme PRO®
Geheugenkaarten voor foto & video
• Extreme schrijfsnelheden voor fotograferen in burst-mode
• Hoge videosnelheden voor highres opnames in HD, 4K Ultra en 8K
• Gebouwd voor en getest in extreme omstandigheden

Waterbestendig

Temperatuurbestendig

Schokbestendig

Magneetbestendig

1. Urbanears Boo Tip True Wireless headphones (00214901) 2. Hama “Teens Guard” Kids headphone (00184111)
3. Njord Tonal Case iPhone 14 Pro (00214643) 4. Hama Sportpolsband voor Fitbit Versa 3/4/Sense(2) (00086239)
5. Marshall Willen speaker (00214102) 6. Hama Edge Protector voor Apple AirTag (00196932) 7. Hama Digitale Radio
DR 1000 (23054897) 8. Hama Inductielader QI-FC10 (00188318) 9. Hama Bluetooth Headphone “Spirit Calypso” (00184101)
10. Hama True Wireless headphones “Freedom Light” (00184074) 11. Hama Smartwatch “Fit Watch 4910” (00178609)
12. Hama laptopsleeve “Cali” - donkerblauw (00217182)

©2022 Western Digital Corporation or its affiliates. All rights reserved.
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ENERGIE
EFFICIËNTIE

De stijgende zeespiegel, bosbranden, wateroverlast, de plastic soep in onze oceanen, te
veel CO2-uitstoot, stress en burn-outs... Onze
planeet heeft het al beter gedaan en dus kan
het ook een stuk beter gaan met ons.

> Sinds 2017 wordt ongeveer 7 % van de totale
stroombehoefte opgewekt door een zonneinstallatie met een vermogen van 475,2 kWp.
> Sinds 2014 produceerden drie warmtekrachtcentrales met een vermogen van 140 kW 20% van het
benodigde vermogen op de locatie in Monheim.
> In de zomer wordt een absorptiekoelmachine
gebruikt voor het genereren van koude lucht voor
de airconditioning in de gebouwen.
> Er wordt geleidelijk overgeschakeld op LEDverlichting en verder bespaard door de installatie
van bewegingsdetectoren.

Gelukkig zijn heel wat mensen en bedrijven
zich hier de laatste jaren steeds meer van
bewust en wordt er druk gezocht naar oplossingen om het tij te keren. En dat is nodig,
want vijf voor twaalf is al een tijdje voorbij.

Tijd voor actie

DUURZAAMHEID BIJ

HAMA

Duurzaamheid is de basis voor een leefbare toekomst. Het stelt onze ecologische, sociale en
economische toekomst veilig. Daarom werken we naar een systematische defossilisatie.
Om dit te bereiken proberen we om onze efficiëntie, het gebruik van hernieuwbare energie
en grondstoffen te verhogen. Bovendien staat de mens centraal in alles wat we doen.
~Dr. Eric Nebel, Sustainability Manager, Hama Headquarter

47%

vermindering in
blisterverpakkingen
sinds 2017

27%

van de verbruikte
elektriciteit wordt
intern geproduceerd

50%
minder transport
per luchtvracht

Bij Hama vinden we het belangrijk om onze
verantwoordelijkheid op te nemen op het
gebied van onszelf, onze producten en de
toeleveringsketens. Daarbij volgen wij de
zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN* voor de mens en de
planeet. Want de klimaatverandering stelt
ons voor bijzondere uitdagingen, die wij willen
aangaan door de ecologische voetafdruk van
onze kantoren en van onze producten en
diensten te verminderen. Daarom hebben
we een gedetailleerde evaluatie van de milieu-impact van ons hoofdkantoor in Monheim
(Beieren, Duitsland) gemaakt, met als doel
de CO2-uitstoot en de ecologische schade te
beperken.
Hoe deden we dat? Wel, we brengen de
indirecte emissies in kaart om zo te achterhalen waar verbeteringen in de toeleveringsketen en op het gebied van logistiek
en verpakking mogelijk zijn. Ons doel? Een
duurzame circulaire economie creëren.
En met resultaat! Sinds 2016 is de uitstoot van
broeikasgassen in onze vestiging in Monheim

Wat we vandaag
doen, bepaalt
hoe de wereld er
morgen uitziet.

gemiddeld met 11% per jaar gedaald.
Ongeveer 27% van het totale elektriciteitsverbruik wordt intern geproduceerd. Bovendien
is sinds april 2022 al onze, van het openbare
net aangekochte energie, gecertificeerde
groene energie.

Duurzame verpakkingen
Energie-efficiëntie is één zaak, afvalbeheer
een andere. Al enkele jaren zetten we sterk
in op duurzame verpakkingen. Dat begint
bij de keuze van de grondstoffen. We gaan
steevast voor grondstoffen uit transparante
recyclingbronnen en schakelen systematisch
om naar verpakkingen van karton. Zo zijn
bijvoorbeeld de Xavax-verpakkingen van het
nieuwe ‘Home made. To Go.’-gamma volledig
plastic- en magneetvrij (zie p26). Maar ook
het nieuwe ‘Future in Power’-aanbod maakt
indruk met duurzame aantrekkelijke en
moderne verpakkingen (zie p7). Door af te
stappen van blisterverpakkingen besparen
we ongeveer 7,6 ton plastic. We proberen
om op korte termijn ook bij al onze andere
producten om te schakelen naar verpakkingen
zonder plastic en magneten. Zo kunnen we
met enige trots zeggen dat we vandaag 47%
minder blisterverpakkingen gebruiken dan
in 2017. En 52% minder magneten gebruiken
in onze verpakkingen. De resterende plastic

(*) surf naar > https://unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen
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Hama Tablet-case “Terra”
voor Apple iPad 10,2”
gemaakt van vezels van
gerecycleerde PET-flessen.
ref. 00217160

ONZE DISTRIBUTIEMERKEN

DUURZAAM

De nieuwe
duurzame “Power”verpakking die
in onze Duitse
vestiging wordt
gemaakt.
Hama TPU Cover
“Clear&Chrome”
voor Samsung
Galaxy S22.
ref. 00177888

verpakkingen zijn PVC-vrij.
Onze kartonnen verpakkingen zijn zoveel
mogelijk gemaakt uit gerecycleerd karton
en papier. Als we genoodzaakt zijn om toch
karton en papier uit niet-gerecycleerde bronnen te gebruiken, dan zien we er nauwlettend
op toe dat het afkomstig is uit duurzame
bosbouw met FSC-certificering. Kortom:
ons doel is om recycleerbare, gemakkelijk te
scheiden verpakkingen te maken die zoveel
mogelijk bestaan uit één materiaal.
Verder proberen we om het verpakkingsproces zoveel mogelijk in Duitsland te doen. Op
deze manier verminderen we de CO2-uitstoot
aanzienlijk aangezien de verpakkingen niet
meer vanuit Azië naar Europa getransporteerd moeten worden. Zo konden we het
aandeel van luchtvracht halveren van 6%
naar 3%. En is het transport per spoor met 3%
toegenomen.
Tot slot zorgt een uitgekiend afvalbeheersysteem ervoor dat het geproduceerde afval
aanzienlijk verminderd werd en het recyclagepercentage flink de hoogte inging.

PET-flessen. En kunnen we met onze nieuwe
TPU*-cases een stijlvolle en duurzame bescherming bieden voor uw smartphone. Maar
dit is nog maar het begin. Ongetwijfeld volgen
snel meer productlijnen.

Wat brengt de toekomst?
De komende jaren wil Hama Duitsland het
aandeel van zelf opgewekte elektriciteit uit
hernieuwbare bronnen nog verhogen. Dat
gaan ze doen door in de nabije toekomst een
vierde warmtekrachtcentrale in gebruik te
nemen.
Wat betreft onze producten willen we zoveel
mogelijk grondstoffen en componenten uit
fossiele bronnen vermijden. In plaats daarvan
geven we de voorkeur aan gerecycleerde
en biogebaseerde grondstoffen. Voor elk
product willen we de CO2-voetafdruk (PCF)
bepalen.
Tot slot willen we ons wereldwijde netwerk
van leveranciers en productielocaties consequent en bindend integreren in het ‘Hama
duurzaamheidsconcept’.

A

Al onze inspanningen voor meer
duurzaamheid zouden aan betekenis verliezen als ze niet ook door
onze distributiemerken werden
nagestreefd. Daarom vinden we het
belangrijk dat onze partners
sustainability net zo hoog op de
agenda hebben staan als wijzelf.
Ontdek hier drie mooie verhalen!

Urbanears

Urbanears is een echte pionier in gerecycleerd plastic. Al jarenlang doen
zij aan Research en Development om
de meest sustainable earphone op de
markt te zetten. Met trots lanceren zij
de Boo en Boo Tip, pure duurzame
pareltjes. De Boo bestaat voor 56%
uit plastic, waarvan maar liefst 97%
gerecycleerd is. Bij de Boo tip is dit

91%. Bovendien wordt er gebruik
gemaakt van eco-laden, wat voor een
langere levensduur van de batterij én
het product zorgt. Verder werd de verpakking gemaakt van maar liefst 80%
gerecycleerd papier en werd ze geoptimaliseerd in volume en gewicht.

Marshall
Marshall doet het ook lang niet
slecht. Zo kozen zij ervoor om de
‘Willen’ en ‘Emberton’ speakers een
stuk duurzamer te maken. 40% van
deze producten bestaat uit plastic,
waarvan 60% is gerecycleerd.
Daarbij is het gebruikte leer, één van
de iconische elementen van de
Marshall-look, steeds een kwaliteitsvol kunstleer. Veel beter voor het
milieu en voor de dieren.

Marshall Willen
ref. 00214102

De producent van smartphonecases
Njord doet het zo mogelijk nog beter.
Het plastic gebruikt voor de iPhone
cases met echt leer en zalmleer
is 100% gerecycleerd. Maar ook
het zalmleer wordt duurzaam en
milieuvriendelijk verwerkt. Dit dankzij
de leerlooierij in Sauðárkrókur, die
gebruik maakt van de grootste hulpbronnen van het land: hernieuwbare
hydro- en geothermische energie.
Tot slot werden ook de nieuwe Njord
Comfort+ cases gemaakt van 100%
gerecycleerde plastic en 38%
gerecycleerde suèdevezels. Het is
duidelijk: deze cases zien er niet
alleen geweldig uit, ze zijn ook
duurzamer dan ooit.

Njord Zalmleder, Magsafe
ref. 00214624

Wil je meer weten over de visie van Hama over
duurzaamheid? surf naar www.hama.com
(*) TPU = Thermoplastic Polyurethane

Urbanears Boo
ref. 00214904

16

Last but not least: Njord

Njord Comfort+
ref. 00214564

Wat met onze producten?
In onze branche is het niet altijd gemakkelijk
om ecologische producten te ontwikkelen.
Maar moeilijk gaat ook. Zo hebben we met
onze Terra-serie een volledig aanbod aan
laptoptassen, cameratassen en tabletcases
die gemaakt zijn uit vezels van gerecycleerde

3
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LO U D J U S T G OT

LOUDER

Maar liefst zes decennia nadat Jim “The Father of Loud” Marshall zijn legendarische versterkers
ontwikkelde, blijft zijn nalatenschap springlevend. De overdonderende sound van Marshall hoor
je anno 2022 even luid als 60 jaar geleden: op podia van festivals overal ter wereld, maar ook in
heel wat woonkamers, bars of on the road. Never stop listening met deze fantastische nieuwe
speakers: Willen, Emberton II en de Home Line III.

L

Marshall Willen
Ref. 00214102-03

Laten we starten bij de ondertussen al
derde generatie van Marshall’s succesvolle
bluetoothspeakers: de Home Line III (*). We
stellen ze even voor van klein naar groot:
Acton III, Stanmore III en Woburn III. Never
change a winning team, noemen ze dat.
De ervaren sound engineers van Zound
blijven innoveren in geluidskwaliteit.
Zo heeft de Home Line III tweeters die
naar buiten zijn gericht en vernieuwde
waveguides die een consistente en solide
sound leveren die je overal in de kamer volgt.
Resultaat: een meeslepend geluid voor alle
muziekgenres. Daarnaast werkt de Home
Line III op Bluetooth 5.2 is de line-up ready
for Bluetooth LE Audio. Met een iconisch
design, beschikbaar in origineel Black, Brown
of Classic Cream. Last but not least: Marshall
goes sustainable. De Home Line III bestaat
voor 70% uit gerecycleerd plastic en is PVCvrij.

Portable just got louder
Naast de vaste speakers mogen we twee
nieuwe portable speakers verwelkomen in de
Marshall lineup: Emberton II en Willen.

Marshall Acton III
Ref. 00214170 &
00215031-32

Marshall Woburn III
Ref. 00214172 &
00215035-36

Marshall’s best verkochte speaker
aller tijden is terug, en hoe? Ontdek de
compacte, draagbare Emberton II, met
hetzelfde superieure Marshall-geluid als
zijn voorganger. Wat is er nieuw? Met Stack
Mode sluit je de speaker aan op andere
Emberton II- of Willen-luidsprekers voor een
groots en sterk geluid. Ook de speelduur
kreeg een flinke upgrade: meer dan 30 uur,
de helft meer dan Emberton.
Dat is nog niet alles. Emberton II biedt
je een duurzame luisterervaring, met
50% gerecycleerd plastic van gebruikte
elektronica. De luidspreker is 100% PVC-vrij.
Zijn IP67 stof- en waterbestendigheid maakt
het plaatje compleet.

Naast de geüpdatete Emberton II,
lanceert Marshall nog een splinternieuwe
portable speaker: Willen. Laat je zeker niet
misleiden door zijn formaat! Willen mag
dan wel compact zijn, hij heeft een echte
rocksterhouding. Met een forse + 15 uur
accuduur en handige montageriem is Willen
klaar om met jou op pad te gaan. Dankzij de
Stack Mode koppel je ook andere Willenof Emberton II-speakers voor een geluid
dat je omver blaast. Net als de Emberton
II heeft de Willen ook een IP67-rating, wat
hem de perfecte reisgezel maakt. Zijn 100%
PVC-vrije materialen en 60% gerecycleerde
plastics helpen om van de planeet een betere
plaats te maken. Duurzaam én stoer dus.
Marshall Emberton II
Ref. 00214100-01

(*) Beschikbaar vanaf Q1 2023

Marshall Stanmore III
Ref. 00214171 & 00215033-34
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COMING
SOON
Matte finish
De pen is niet alleen handig,
maar ziet er ook nog eens super
stijlvol uit dankzij zijn frisse,
witte kleur en matte afwerking.

Oplaadbare
batterij
De geïntegreerde, oplaadbare
batterij gaat maar liefst
12 uur mee. Is de batterij plat?
Dan laad je hem supersnel
terug op via een USB-C-kabel.

Magnetisch
De Hama ‘Scribble’ stylus hecht
zich magnetisch vast aan de
Apple iPad. Zo heb je hem altijd
bij de hand wanneer nodig en
raak je hem niet zo snel kwijt.

Ondersteunt iPad
Scribble-functie
Maak gemakkelijk notities of vul zoekvelden
en tekstkaders in met je eigen handschrift. De
‘Scribble’ stylus zet dit in een handomdraai
om in getypte tekst. Zo heb je eigenlijk geen
toetsenbord meer nodig om te typen.

Simuleert een
vingerafdruk

Compatibel met
alle iPads

Dankzij de Hama ‘Scribble’ stylus vermijd
je vingerafdrukken op je touchscreen.
Hij simuleert namelijk een vingerafdruk
door het genereren van een elektrisch
veld rond de penpunt.

Je laptop of tablet stijlvol
beschermen? Dat doe je met
onze prachtige Cali hoezen.
Trendy ribfluweel, een zachte
voering, bescherming tegen vuil,
krassen en nog zoveel meer!

Deze stylus kan gebruikt worden
met alle iPads op de markt. Dit
allemaal zonder het gebruik van
Bluetooth of speciale apps.

Hama ‘Scribble’
Actieve stylus voor Apple iPads
Ref. 00182514

TEAM
IN DE KIJKER

marketing

Sinds jaar en dag is
cruciaal in het DNA van
Hama Benelux. Marketinginitiatieven zijn essentieel in onze algemene
marktbenadering. Voor het marketingteam geldt een duidelijk motto: een
flexibele, creatieve service aanbieden en een hedendaags, dynamisch &
stijlvol imago uitstralen. Op deze pagina laten wij jou graag zien waar ons
team van vier enthousiaste medewerkers dagelijks voor zorgt. Kwestie van
onze ‘marketing touch’ net dat tikkeltje concreter te maken!

Hamazing Days
Voor elke nieuwe editie van onze beroemde Hamazing Days
bedenkt het marketingteam een thema, dat zich daarna in een
logo, animaties en inkleding vertaalt. Allemaal met één doel:
jullie (onze klanten dus) een fantastisch welkom heten!

Newsletters
De lancering van een gloednieuw merk of product?
Een specifieke promo-actie? Een sluitingsdag?
Een nieuwe functionaliteit of tool op onze website?
Het marketingteam vertaalt dit in een mooie
overzichtelijke newsletter voor onze klanten!

Showroom
De look and feel van onze
showroom is volledig in handen
van het marketingteam. Elk hoekje
en kantje wordt door hen
ontworpen voor een mooie
uitstraling, maximaal
productoverzicht en een
rustgevende sfeer.

Website
Ook de content van onze Belgische
en Nederlandse websites behoort
tot het uitgebreide takenpakket.

HAMAG
Het magazine dat je op dit
moment aan het lezen bent,
wordt van A tot Z door ons
marketingteam gecreëerd: zowel
redactie, copywriting als lay-out.

22

Social
media

Ontwerp
op maat
Jaarlijks ontwerpt het team tientallen instore- of
webbanners voor een duidelijke communicatie
over onze merken en producten in fysieke of online
stores. Maar ook de huisstijl, folders, advertenties,…
worden door ons marketingteam ontworpen.
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Socialemediakanalen zijn onmisbaar
voor een hedendaagse marketing
approach. Volg je ons al op
LinkedIn, Instagram en Facebook?

IFA 2022

Future in Mobile:
het vernieuwde
telecomassortiment
met een volledig
herdachte en ecofriendly packaging.

IFA 2022 in Berlijn was voor Hama een memorabele editie. Een welkom succes na twee
lange jaren zonder technologiebeurzen of -events. Onder het motto “Brand. New.”
creëerde Hama een compleet vernieuwde, kleurrijke stand vol innovatieve producten.

D

De indrukwekkende Hama-stand van maar
liefst 1.200 m² in een nieuwe hal (4.2/101)
was een schot in de roos. Het nieuwe concept
combineerde een lichtrijke, moderne touch
met een zee van ruimte. De vele bezoekers
maakten in alle comfort kennis met onze
paradepaardjes die per productcategorie
werden tentoongesteld. Heel wat
nieuwigheden werden ontdekt, getest en met
de volle overtuiging goedgekeurd.
Een andere primeur in vergelijking met
vorige edities: recht tegenover Hama waren
onze distributiemerken (o.a. Black Rock,
White Diamonds, Rapoo, Happy Plugs,
Xtorm, Gecko Covers, Audio Pro,…) te
bewonderen. Zo bleef de unieke look & feel

Een greep uit de highlights
van elk merk intact. Bovendien konden onze
gasten vlot wisselen van merk in het goede
gezelschap van hun Hama-contactpersoon.
Het resultaat? Tevreden en enthousiaste
bezoekers bij het ontdekken van nieuwe
producten.

De Hamastand was een
kleurrijke, ruime
eyecatcher vol
met topproducten.
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Consumenten anno 2022 zijn op zoek
naar krachtige laadoplossingen en
telecomaccessoires die aangepast zijn
aan het intensieve gebruik van premium
smartphones. “Future in Mobile” biedt
een antwoord op deze verzuchtingen: van
snelladers met verschillende capaciteiten tot
handige inductieladers. De duidelijke info
op de vernieuwde packaging zorgt ervoor
dat het brede aanbod overzichtelijk wordt
gepresenteerd in een winkelpresentatie.
De gloednieuwe Hama smartwatches
maakten indruk op de bezoekers met een
trendy look, marktconforme functionaliteit
en interessante prijszetting. Daarnaast
lanceert Hama onder het merk Xavax het

prachtige “To Go” concept: een reeks
herbruikbare opbergdozen en drinkflessen
voor heerlijk zelfgemaakt eten en drinken
onderweg. Weg met onnodige plastic flessen
of wegwerpverpakkingen.
Zowel tijdens ontspanning, werk of sport:
muziek is alomtegenwoordig in ons leven.
Hama biedt een compleet assortiment
draadloze headphones en speakers voor elk
doel en budget.
Accessoires maken het dagelijks leven
gemakkelijker. Dit geldt zeker voor de
MagLine cases, laders en houders die
compatibel zijn met de magnetische ring
die in de iPhone is geïntegreerd. Zo worden
de accessoires perfect gepositioneerd op
de iPhone 12, 13 of 14 die stevig vastzit en
optimaal kan worden opgeladen.
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XAVAX

Xavax thermische
Soepbeker
ref. 00181588

H O M E M A D E . TO G O.

Mensen willen gezonder eten, en kiezen vaak voor een zelfbereide lunch.
Maar ze zijn ook regelmatig onderweg. Hierdoor moet men vaak ‘On the go’ eten.
Om geen berg verpakkingsafval te creëren, heeft Xavax een lijn herbruikbare dozen
en drinkflessen ontwikkeld. Het resultaat? Een totaalconcept: een goed en trendy
product, een duurzame verpakking en een aantrekkelijke winkelpresentatie. Tast toe.

D

Dagelijks en vers koken, gezonde voeding
en zelfbereide maaltijden om mee te nemen
worden steeds belangrijker.
Of het nu gaat om warme soep, knapperige
broodjes of gewoon een vers gezette kop
thee: de Xavax producten bieden praktische
oplossingen om eten en drinken vers te
houden en overal mee naartoe te nemen.
Zodat men op een betaalbare manier van
lekker en gezond eten kan genieten.

Eat To Go

Een handige lunchbox, een praktische
saladebox of de perfecte soepbeker... Dat
is alles wat je nodig hebt voor een perfecte
lunch. Met de lunchbox (ref. 00181585)
kan je rekenen op een magnetron- en
vaatwasserbestendige kom die je maaltijd
precies serveert zoals jij ze ‘s morgens hebt
klaargemaakt. Een handig schroefdeksel,
houdt niet alleen je maaltijd vers maar biedt
ook plaats aan het meegeleverde bestek
(vork en lepel).
Hou je ook zo van een lekker soepje
tijdens de koudere maanden? De ‘To Go’soepbeker (ref. 00181588) gemaakt uit
roestvrijstaal doet je soep alle eer aan, en

magnetronbestendig.
Zo simpel kan perfectie
zijn.

Drink To Go
houdt ze tot zes uur warm. Met een inhoud
van 500ml heb jij altijd de perfecte portie
vitaminen binnen handbereik. Uiteraard is
ze vaatwasserbestendig en dus makkelijk te
reinigen.
Start je liever de dag met een heerlijke portie
muesli met lekkere yoghurt en vruchten?
Dan is de ‘Mueslibeker’ (ref. 00181582) van
Xavax geknipt voor jou. Deze handige beker
bestaat uit twee delen. Een deel van 500ml
om bijvoorbeeld yoghurt in te bewaren
en een compartiment van 200ml met
schroefdop waarin je de ontbijtgranen en
eventueel vruchten kan bewaren.
Kies je voor een broodje en een vers slaatje?
De handige ‘Bento-Box’ (ref. 00181595)
bestaat uit twee stapelbare lunchboxen met
een inhoud van 500ml die samengehouden
worden met een elastische riem.
De ‘Saladebox’ (ref. 00181584) met een
inhoud van 1,4l komt compleet met bestek,
een handige verdeling van 400ml en een
dressing-compartiment van 80ml. En
geeft je de mogelijkheid om te genieten
van een lekkere frisse salade. Uiteraard
is deze smaakvolle box vaatwasser- en

Het Xavax ‘To Go’gamma stopt niet bij
lunchboxen. Het bevat
ook een selectie aan
flessen. Zowel glazen en
kunststof drinkflessen
als thermische drinkflessen die je drank
perfect op temperatuur houden.

Xavax Lunch Box To Go
ref. 00181585

De ‘To Go’
producten
behouden de
heerlijke smaak
van je vers
bereide lunch.

(ref. 00181594). De 500mldrinkfles heeft zelfs een vakje
in de dop waar je een pilletje in
kan bewaren (ref. 00181587) en
houdt dranken tot zeven uur warm en tot
negen uur koel. De thermische drinkfles met
een inhoud van 750ml (ref. 00181589) houdt
je dranken tot negen uur warm en tot twaalf
uur koel. Daarnaast is deze fles, net zoals de
500ml fles, geschikt voor koolzuurhoudende
dranken. Het frisse pastelblauwe kleurtje laat
de inhoud nog beter smaken.

Drink dus de perfecte koffie of een heerlijke
gekoelde vruchtenthee in één van de
roestvrijstalen en dubbelwandige thermische
bekers van Xavax met lekvrije dop. De
thermische drinkfles met een inhoud van
400ml past in de meeste carcupholders

Ook beweging is van belang voor een
gezonde levensstijl. En van al dat gesport
krijg je dorst. Daarom biedt Xavax ook
een aantal drinkflessen aan die perfect
zijn tijdens het sporten. De herbruikbare
drinkflessen in kunststof bestaan in een 0,5l
(ref. 00181590) en in een één liter uitvoering

Xavax Drinkfles To Go
ref. 00181589
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Xavax Saladebox To Go
ref. 00181584

>>

Xavax BentoBox To Go
ref. 00181595

Xavax Sport
drinkfles 0,5l
ref. 00181590

(ref. 00181591). Beide flessen zijn geschikt
voor koolzuurhoudende dranken en hebben
een handige ‘1-klik-sluiting’. De dop opent
met een eenvoudige druk van je duim. De
grote drinkopening zorgt ervoor dat je snel en
zonder moeite kan drinken.

Duurzame verpakking
Met deze ‘To Go’-reeks draagt Xavax bij tot
een duurzame maatschappij. Daarbovenop
koos Xavax ervoor om dit productaanbod
te verpakken in een plasticvrije verpakking
van FSC-gecertifieerd karton dat niet alleen
de plastic afvalberg vermindert, maar er ook
nog eens fantastisch uitziet.

Winkelpresentatie
Xavax ontwikkelde ook een aantrekkelijke
Xavax Mueslibeker
To Go
winkelpresentatie die het ‘To Go’-aanbod
ref. 00181582
helemaal tot zijn recht laat komen. De
presentatie bestaat in één en twee
meter opstelling en kan je bestellen via
je salescontact. Daarnaast is er een ‘Floor
Display’ (ref.00297797) in karton om het
totaalconcept visueel aantrekkelijk te
presenteren. En zijn er drie kleinere
counterdisplays, de ‘For Breakfast’display, de ‘For Office’-display en
de ‘For Outdoors’-display waarmee
je een bepaald deel van het
assortiment kunt uitlichten.
Tot slot werd er ook aan
twee ‘To Go’ demomodules
gedacht, waarbij het product
zonder verpakking wordt
gepresenteerd. De ‘Eat To
Go’ (ref. 00297795) en de
‘Drink To Go’ (ref. 00297796).

Wil je meer weten over het Xavax ‘To Go’ -aanbod?
Neem contact op met je salescontact of surf naar
www.hama.com

Xavax To Go floordisplay
ref. 00297797

MagLine.
Magnetische oplossingen
voor jouw iPhone.
Scan & ontdek alles
over MagLine

SNAP
SHOT

Het dagelijkse reilen en zeilen bij Hama Benelux.
1.

2.

Welcome to the Far West

4.

Oktoberfest in München

Fully charged

Bicycle Race

3.

Happy Birthday

Welkom Hama Duitsland

1. Na twee jaar corona, mochten we deze zomer eindelijk opnieuw ons jaarlijks Benelux team event organiseren. Dit
jaar gingen we helemaal voor de Western-sfeer. Met een heleboel cowboys en -girls maakten we er een geslaagd feestje
van. Yee-haw! 2. Sinds kort hebben we elektrische laadpalen in onze ondergrondse parking. Zo dragen we ons steentje
bij om de CO2 -uitstoot te beperken. 3. Gezellig lunchen met collega’s die in dezelfde maand jarig zijn? Dat doen wij
op onze gezellige Birthday Lunches. 4. Vier logistieke collega’s - Thomas, Teli, Jelke en Dennis - brachten een bezoek
aan het logistieke centrum van Hama Duitsland. Om hun reis nog wat leuker te maken, combineerden ze dit met de
Bierfeesten in München. 5. Van het hotel naar de IFA beurs in Berlijn? Dat doen onze Nederlandse collega’s met de fiets!
Goed voor lichaam en geest. 6. In oktober ontvingen wij een heleboel collega’s van het Duitse sales team. Na heel wat
boeiende meetings, gingen ze ‘s avonds nog op verkenning in de stad Gent.
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6.

IETS
GEMIST?
H E R L E E S H E T I N D E H A M AG - K I O S K

Je wou net dat interessante artikel over True Wireless nog een keertje lezen, maar je kan je
magazine niet meer vinden... Vervelend, maar geen nood! Vanaf nu kan je alle reeds
verschenen HAMAG-artikels herlezen in onze HAMAG-kiosk.
Hoe? Eenvoudig, scan onderstaande QR-code en selecteer het gewenste artikel. Veel leesplezier!

HAMA MAGAZINE / ACCESSORIES FOR EVERY MOMENT

HAMA MAGAZINE / ACCESSORIES FOR EACH MOMENT IN YOUR LIFE

DE BOOMING VRAAG NAAR

INDOOR CLIMATE

FOTOLIJSTEN
& ALBUMS

ADEM

ZUIVERE EN GEZONDE LUCHT

MAGLINE

LADERS
INNOVATIEVE LAADOPLOSSINGEN
VOOR THUIS EN ONDERWEG

MAGSAFE© COMPATIBELE
ACCESSOIRES

DE NIEUWSTE HAMA
PRODUCTEN VOOR EEN

SLIM
HUIS
T H E

S M A R T

S O L U T I O N

BENL 00196090 03.21

EN VERDER: INTERVIEW MET JÖRG HEMPEN: INTERNATIONAL SALES DIRECTOR HAMA, EXTRA RUST MET LOOP OORDOPJES, ACCESSOIRES VOOR PS5 & XBOX SERIESX,…

ADIDAS
SPORT HEADSETS

T H E

S M A R T

S O L U T I O N

BENL 00191831

CREËER JE EIGEN

HOME
OFFICE

10.21

EN VERDER: HAMA FITWATCHES, LANCERING VAN HET NIEUWE MERK RAPOO, WANNAHAVES, FAN TALK, SNAPSHOT,…

Scan mij met je smartphone
en herlees alle artikels die reeds
verschenen in HAMAG

HAMA MAGAZINE
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