
1

leeftijd

3-6



2

Outdoor Adventures Collectie
Speelse kinderkleding en accessoires voor kleine avonturiers. 

Peter Rabbit is een avontuurlijk konijntje. Het verhaal werd ooit bedacht door Beatrix 
Potter en voor het eerst gepubliceerd in 1901. In de loop der jaren zijn er meer dan 25 
miljoen boeken van Peter Rabbit verkocht, is het in 35 verschillende talen vertaald en is 
Peter Rabbit een van 's werelds oudst gelicentieerde producten.

Sinds 2014 is er een animatie-serie van Pieter Rabbit op televisie. Voor deze serie werd 
een nieuw personage in het leven geroepen: Lily Bobtail. De serie wordt in Nederland 
uitgezonden door Zappelin en is te zien op Netflix. In 2018 is de nieuwe familiefilm 
van Peter Rabbit in de bioscoop verschenen. 

Peter Rabbit introduceert onder de naam “Outdoor adventures” een spannende reeks 
met tuinaccessoires en kleding voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Het productassortiment 
is geïnspireerd op buitenspelen vol avontuur. Met prints van Lily Bobtail en Peter Rabbit 
kunnen kinderen de buitenwereld verkennen. 

Door de groeiende populariteit van Peter Rabbit en zijn vriendjes is de collectie uitge-
breid met nieuwe producten. 

Tuinieren en buitenspelen wordt pas écht leuk met de producten van Peter Rabbit! 

merchandising display
• Grote en gevarieerde voorraad
• Vrijstaand en vierzijdig
• Interactieve POS
• Voorzien van ophanghaken
• Afmeting: 1,8 m (b) x  
         1,0 m (d) x 1,8 m (h)

De producten van Peter Rabbit Outdoor worden gedistribueerd door Martens D.H.Z.
Peter Rabbit Outdoor biedt een handige display die een kleine shop-in-shop creëert met 
op maat gemaakte merchandise mogelijkheden. De display zorgt voor een sterke branding, 
waardoor de poducten goed geëtaleerd kunnen worden. 

Interesse om de avontuurlijke Peter Rabbit Outdoor producten te verkopen in jouw winkel 
of webshop? Neem contact met ons op voor de voorwaarden en mogelijkheden.



Regenjas
• Stof en naden zijn waterdicht
•  Binnenvoering van Jersey -  

voor warmte en comfort  
•  Ritsbevestiging aan voorkant voorzien van 

stormklep met klittenband.
• Verstelbare manchetten  
•  Twee opbergzakjes aan voorkant 
•  Reflectiestrips aan voor- en achterkant  

voor veiligheid 

ITEM MAAT PATRooN/KLEUR MBH

310927

310928

310929

310930

3 jr.

4 jr.

5 jr.

6 jr.

Peter Rabbit - khaki

Peter Rabbit - khaki

Peter Rabbit - khaki

Peter Rabbit - khaki

1st

1st

1st

1st

ITEM MAAT PATRooN/KLEUR MBH

310931

310932

310933

310934

3 jr.

4 jr.

5 jr.

6 jr.

Lily Bobtail - mint groen

Lily Bobtail - mint groen

Lily Bobtail - mint groen

Lily Bobtail - mint groen

1st

1st

1st

1st

sokken
• Gemaakt van 82% katoen, 17% nylon en 
          1% elastine
•   Ze zijn leverbaar in één maat, de  

schoenmaat 23 t/m 29.
•        Verkrijgbaar in het roze Lily Bobtail en  
         marine blauwe Peter Rabbit dessin.

ITEM MAAT PATRooN/KLEUR mbh

312314 3-6 jr. Peter Rabbit - navy 1 st

ITEM MAAT PATRooN/KLEUR MBH

312313 3-6 jr. Lily Bobtail - roze 1 st

Paraplu 
• Reflectiestrips voor veiligheid 
• Easy grip handvat - ideaal voor kleine handen 
• Veiligheid ‘bal caps’ op spaken 
• Klittenbandsluiting 

ITEM MAAT PATRooN/KLEUR MBH

310937 Ø 34cm Peter Rabbit - khaki 4 st

ITEM MAAT PATRooN/KLEUR MBH

310938 Ø 34cm Lily Bobtail - mint groen 4 st



Gymtas
• Gemaakt van waterdicht polyester
• Ideaal voor gym- of zwemkleding 
•  Tunnelkoordsluiting - gemakkelijk voor 

kinderen te dragen

ITEM Hxb PATRooN/KLEUR MBH

310925 42x30cm Peter Rabbit - khaki 4 st

Rugzak
•  Stof gemaakt van Oxfort - voor 

makkelijk schoonmaken 
• Gewatteerde rug – voor extra comfort
• Compartimenten zijn afsluitbaar met rits 
• Handige zijvakjes voor flesjes drinken 
•  Gewatteerde en verstelbare schouderbanden 

voor extra comfort 
• Fun wortel aan de rits
• Reflectiestrips voor veiligheid

ITEM HXBXD PATRooN/KLEUR MBH

310935 30x22x10cm Peter Rabbit - khaki 4 st

ITEM HxB PATRooN/KLEUR MBH

310926 42x30cm Lily Bobtail - mint groen 4 st

ITEM HxBxD PATRooN/KLEUR MBH

310936 30x22x10cm Lily Bobtail - mint groen 4 st



hoodies 
• Stijlvolle truien met Peter Rabbit karakters
• Warme polyester fleece
•  Fun design
•  In 4 verschillende maten verkrijgbaar

ITEM mAAt PATRooN/KLEUR MBH

312900

312901

312902

312903

3 jr.

4 jr.

5 jr.

6 jr. 

Peter Rabbit Hoodie - navy

Peter Rabbit Hoodie - navy

Peter Rabbit Hoodie - navy

Peter Rabbit Hoodie - navy

1 st

1 st

1 st

1 st

muts, handschoenen & sjAAl
• Warme polyester fleece
• Fun design
•  Set van muts, handschoen en sjaal

ITEM mAAt PATRooN/KLEUR MBH

312908 3-6 jr. Peter Rabbit - navi/khaki 6 st

nieuw
RegenlAArzen
• Gemaakt van flexibel rubber – comfortabel voor 

de jonge voetjes
• Zachte binnenvoering 
• Lusjes om de laarsjes gemakkelijk aan te  

trekken en te dragen
• Reflectiestrips voor veiligheid 

ITEM MAAT PATRooN/KLEUR MBH

310913

310914

310915

310916

310917

310918

23

24

25

26

27

28

Peter Rabbit - khaki

Peter Rabbit - khaki

Peter Rabbit - khaki

Peter Rabbit - khaki

Peter Rabbit - khaki

Peter Rabbit - khaki

1st

1st

1st

1st

1st

1st

ITEM MAAT PATRooN/KLEUR MBH

310919

310920

310921

310922

310923

310924

23

24

25

26

27

28

Lily Bobtail - mint groen

Lily Bobtail - mint groen

Lily Bobtail - mint groen

Lily Bobtail - mint groen

Lily Bobtail - mint groen

Lily Bobtail - mint groen

1st

1st

1st

1st

1st

1st

ITEM mAAt PATRooN/KLEUR MBH

312909 3-6 jr. Lily Bobtail - roze/mint 6 st

ITEM mAAt PATRooN/KLEUR MBH

312904

312905

312906

312907

3 jr.

4 jr.

5 jr.

6 jr. 

Lily Bobtail Hoodie - roze

Lily Bobtail Hoodie - roze

Lily Bobtail Hoodie - roze

Lily Bobtail Hoodie - roze

1 st

1 st

1 st

1 st
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Zonnehoed 
• Gemaakt van comfortabel en zacht katoen  
• Brede rand voor extra zonbescherming 
•  Gemakkelijk op te rollen – handig om mee  

te nemen op dagtochtjes of vakanties
• Wasbaar op 30 graden

ITEM MAAT PATRooN/KLEUR MBH

310943 3-6 jr. Character Woodland Trees Print 6 st

Tuinschort 
• Gemaakt van duurzaam en zacht katoen
• Wasbaar op 30 graden
• Nekband voorzien van klittenband -  voor 
         veiligheid

ITEM MAAT PATRooN/KLEUR MBH

310942 3-6 jr. Character Woodland Trees Print 6 st

Tuintas 
• Gemaakt van duurzaam, zacht katoen 
•  Handige draagriem - voor de ontluikende 

jonge tuinders 
• Vier handige opbergzakjes aan de zijkant 

ITEM LxBxH PATRooN/KLEUR MBH

310941 19x19x23 Character Woodland Trees Print 6 st

 

Tuin handschoenen 
•  Zachte, comfortabele handschoenen – voor 

bescherming van de handjes in de tuin
•  Gemaakt van duurzaam, comfortabel katoen
• Wasbaar op 30 graden
•  Elastiekjes op de bovenkant zorgen voor de 

perfecte pasvorm

ITEM MAAT PATRooN/KLEUR MBH

310939

310940

small

3-4 jr.

medium

5-6 jr.

Character Woodland Trees Print

Character Woodland Trees Print

6 st

6 st



Gieter 
•  Gemaakt van metaal in twee kleuren
•  Beschikt over zowel het Peter Rabbit-logo  

als de drie vriendjes
•  Ideaal voor in de tuin of om mee te nemen  

naar het strand

ITEM hxb PATRooN/KLEUR MBH

310948 10,5x13cm crème/blauw 6 st

SET handgereedschap
• Gemaakt van sterk en veilig kunststof
•  Ideaal om in de tuin te spelen met  

water en zand
• De set bestaat uit een handschep en hark

ITEM lengte PATRooN/KLEUR MBH

310944 22cm licht blauw/mint 6 st

Tuingereedschap kunststof
• Gemaakt van kunststof met houten steel
• Sterk en veilig
•  Steel voorzien van ophangoog -  

houdt het gereedschap ordelijk opgeborgen
• Beschikbaar in drie types: schop, hark, bezem

ITEM Lengte patroon/kleur MBH

310945

310946

310947

schop

hark

bezem

70cm

70cm

70cm

licht blauw

mint

zwart

6 st

6 st

6 st
Emmer 
•  Kleine metalen emmer met handvat
•  Ideaal voor kleine tuinierders 

ITEM hoogte PATRooN/KLEUR MBH

310949 13,5 cm crème 6 st

Tuin Gereedschapsset
•  Gemaakt van kunststof en houten steel
• Sterk en veilig
•  Steel-einde is voorzien van ophangoog -  

houdt het gereedschap ordelijk opgeborgen
•  De set bevat: schop, hark, bezem

ITEM PATRooN/KLEUR MBH

310950 multi 4 st

Tuin gift set
•  De set bestaat uit: een gieter en twee stuks 

handgereedschap
•  Ideaal om in de tuin te spelen met  

water en zand
•  Leuk als verjaardagscadeau

ITEM PATRooN/KLEUR MBH

310951 multi 6 st



insectenhuis 
•  Maak vrienden met tuininsecten! 
• Gemaakt van hout 
•  Romp voorzien van insectengaas voor het 

gemakkelijk bekijken - laat de insecten 
ademen 

•  Vergrootglas – voor het bekijken van de insecten 
•  Gemakkelijke deuropening – zet de insecten 

terug in de natuur! 

ITEM LxBxH PATRooN/KLEUR MBH

310952 16x10x10 Geschilderd en natuurlijk hout 6

kruiwagen
• Metalen kruiwagen
• Ideaal voor kleine tuinierders

ITEM MAAT PATRooN/KLEUR MBH

312297 3-6 jr. groen 4 st

Tuingereedschap stAAl
• Metaal voorzien van een houten steel
• Sterk en veilig
•  Steel voorzien van ophangoog -  

houdt het gereedschap ordelijk opgeborgen
• Beschikbaar in drie types: schop, hark, bezem

ITEM lengte PATRooN/KLEUR MBH

312298

312299

312300

schop

hark

bezem

86cm

86cm

86cm

rood

geel

groen

6 st 

6 st

6 st

nieuw
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www.peterrabbit-outdoor.nl

MEER PETER RABBIT AVONTUREN:


