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Gabbag slaapzak
Gabbag geeft kleur aan je doen. 

Het gevoel van iedere dag wakker 

worden onder de palmen van 

de Caribiën of op het strand van 

Hawaï waar de eerste kitesurfers de 

ochtendbries opzoeken. Lekker nog 

even blijven liggen om de omgeving 

tot je te laten komen. Alles wat je 

zoekt in een reisgenoot.

Afmeting: 80 x 210 cm. Prijs € 44,95

for kids

Gabbag kinderslaapzak
Een saaie, stoffige slaapzak van zolder 

halen kan iedereen. Maar kids slapen 

liever in een echte Gabbag! 

Afmeting: 70 x160 cm. Prijs € 29,95



Gabbag kinder si-mat

Heb je zo’n Gabbag slaapzak weten 

te scoren, dan maak je hem helemaal 

cool met de Gabbag si-mat. Want de 

mat is spatwaterdicht. 

Afmeting: 160 x 51 x 5 cm. 

Prijs € 34,95 

for kids

Gabbag si-mat

Een gabbag® zelfopblazende slaapmat 

heeft een geïntegreerd hoofdkussentje 

voor net wat meer ondersteuning van 

je hoofd. Compact, licht in gewicht en 

handig te dragen in de foedraal met 

schouderband. 

Afmeting: 198 x 60 x 5 cm 

Prijs € 42,50



Gabbag si-kussens 

Met het Gabbag kussen maak je 

jouw slaapplaats of loungeplek nóg 

veel comfortabeler in slechts enkele 

seconden tijd. Dit compacte, vrolijke 

zelfopblaasbare hoofdkussen is 

gemaakt van oersterk waterafstotend 

75D polyester met TPU coating en 

verpakt in een handig foedraaltje

Afmeting: 50 x 32 cm. Prijs € 9,95

Gabbag rugtas

Deze 100% waterdichte rugtas is 

gemaakt van slijtvast, oersterk 420 D 

nylon en heeft tape-gesealde naden. 

Dus ga je hiken,  naar school, op een 

stedentripje? Ga waar dan ook en neem 

een Gabbag op je rug. Verkrijgbaar in 

vele vrolijke kleuren, zo kom je overal 

goed bepakt en bezakt voor de dag

Afmeting: 58 x 26 x 15 cm. Prijs € 59,95



waterafstotend nylon TPU inlineskate-wielen

waterdichte ritssluitingstevig inklapbaar handvat

Gabbag Reistas
Wil je het groter aanpakken, maar 

wel lekker compact en veilig 

houden, dan kies je voor een 

Gabbag waterdichte reistas. In een 

handomdraai aan te passen aan de 

omstandigheden: neem hem op je 

rug of gebruik hem als trolly. Deze 

trolly- en rugtas in één is waterdicht 

en superpraktisch. De cabin versie 

kun je meenemen in het vliegtuig

Gabbag Medium reistas 85 L

 Afmeting: 39 x 74 x 36 cm.  

Prijs € 199,95



Gabbag waterdichte zak

De Gabbag waterdichte tassen 

houden je waardevolle bezittingen 

veilig droog. De tassen zijn ideaal bij 

kano- of zeiltochten maar ook goed te 

gebruiken als bagagerol op je motor 

of voor kampeervakanties. Ze kunnen 

tegen een stootje, zijn opvallend van 

kleur en blijven drijven in het water. 

afmeting: 26 x 50 cm. Prijs € 19,95

afmeting 30 x 70 cm. Prijs € 2295

GABBAG COLLECTIE
Gabbag vindt zijn oorsprong in het 

Caribische gebied, het paradijs 

van de wind- of kitesurfer. Niet 

alleen de surfers maar ook de vele 

voorkomende felle kleuren waren 

de inspiratiebron van deze sportieve 

serie. Overdag lekker sportief bezig 

zijn aan de ruige kust met z’n hoge 

golven om vervolgens ‘s avonds te 

genieten van de klanken van reggae, 

een rumcocktailtje of een flying fish, 

dobberend in het zwembad of languit 

in een hangmat met uitzicht over zee, 

druk zijn met zorgeloos genieten. 

In dit plaatje mag Gabbag niet 

ontbreken! Gabbag geeft ook kleur 

aan je verblijf in minder zonnige 

gebieden. De Gabbag waterdichte 

fietstassen en rugzakken voelen 

zich ook in regenachtige gebieden 

helemaal thuis.

Gabbag slaapzakken, si-matten, 

si-kussens en waterdichte tassen 

zijn onweerstaanbaar onmisbaar. 

Ze zijn kleurrijk, vrolijk en niet te 

missen. Gabbag helpt je om je relax- 

of juist actieve momenten net iets 

comfortabeler te maken. 
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