
Heropening woensdag 28 maart 9 uur
Schuttershofweg 20-22, Terneuzen.

Kom je kijken 
naar onze 
nieuwe winkel? 

25% 
korting 

Kijk snel op pagina 3

www.zeeman.com

Meisjeslegging
Maat 92-164
95% katoen/5% elastaan
Diverse kleuren

299



www.zeeman.com

Bij ons vind je kinderkleding, ondergoed,
sokken, panty’s, handdoeken en nog
veel meer. Basistexiel van goede
kwaliteit. Voor de laagst mogelijke prijs.
Hoe we dat doen? Door alles eenvoudig
te houden. Dat begint met een slim
ontwerp. We laten onze producten
vervolgens in grote aantallen maken.
Van goede materialen en bij fabrieken
die we goed kennen. Zo weten we
zeker dat onze producten verantwoord
zijn gemaakt. Helemaal goed dus.
En toch voor de laagste prijs.
Zo eenvoudig kan het zijn.

Wij zijn Zeeman. De grootste 
en goedkoopste textielsuper 
van Europa. Dé winkel voor al 
je basistextiel, maar ook voor 
verrassende aanbiedingen.



Iedere klant krijgt van ons 
een gratis bigshopper.

✃

25% 
korting op 
1 artikel 
naar keuze.

Maximaal 1 bon per klant. Actie geldig 28 maart t/m 8 april 2018. 
Alleen geldig bij het Zeeman Schuttershofweg 20-22, Terneuzen. Deze actie is niet 
geldig in combinatie met andere kortingen, zoals reeds afgeprijsde artikelen.

Kom je 
ook een 

kleurplaat 
halen?

Gratis
paraplu
voor de

eerste 50
betalende  
klanten.

Volg ons op social media.

Actie loopt van 28 maart t/m 8 april 2018, zolang de voorraad strekt.

Kwaliteit hoeft niet duur te zijn 
als je het eenvoudig houdt. Dat 
willen we je graag zelf laten 
ervaren. Daarom krijg je 25% 
korting op 1 artikel naar keuze 
in onze nieuwe winkel tegen 
inlevering van deze bon. 
Deze actie is niet geldig in combinatie met andere 
kortingen, zoals reeds afgeprijsde artikelen.



www.zeeman.com

269T-shirt met ronde hals
Maat 92-164. 95% katoen/5% elastaan.

T-shirt met V-hals
Maat 92-164. 95% katoen/5% elastaan. 269

Onze kinderkleding heeft altijd lage prijzen en 
is op een verantwoorde manier gemaakt bij 
fabrikanten die we goed kennen. 

399
Kinder joggingbroek 
Maat 92-164. 
65% polyester/35% katoen.

Deze romper maken we van zacht 
biologisch katoen met stretch.  
Bij een fabrikant die we goed kennen.  
De langdurige samenwerking garandeert 
kwaliteit en uiteindelijk ook de lage prijs.

Slab
One size
100% katoen
Ook in roze of blauw

199

Baby romper 
mouwloos
Maat 50-104 
100%  katoen

099 Baby romper 
Maat 50-104 
100% katoen

099 Bio romper
Maat 50-104 
95% biokatoen/ 
5% elastaan
In diverse kleuren

Vanaf

249

Monddoekjes
30 x 30 cm
100% katoen

199
5-pak 2-pak

100% katoen

2-pak

100% katoen

Bio romper
Maat 50-104
95% biokatoen/
5% elastaan
In diverse kleurenIn diverse kleuren

Vanaf

2

Bio romper
Maat 50-104
95% biokatoen/
5% elastaan
In diverse kleuren

Baby romper 099

fabrikanten die we goed kennen. 

T-shirt met ronde hals

BIO KATOEN



Jumbo 
beker 3D
450 ml
Diverse dessins

099 Aluminium 
drinkfles 
500 ml
Diverse dessins

Lunchbox  
Diverse dessins 299299

T-shirt 
Maat 92-128. 100 % katoen. 

      Drinkfles T-shirt 
Maat134-164. 100 % katoen. 499 149

Volg ons op social media.

T-shirt 499



www.zeeman.com

Wij laten onze producten 
eerst zorgvuldig testen.
We willen dat onze klanten kunnen vertrouwen op onze 
lage prijzen en op de kwaliteit en veiligheid van onze 
producten. Daarom laten we onze producten wereldwijd 
testen door TÜV Rheinland.

TüV Rheinland is 
een onafhankelijk 
testlaboratorium 

dat onze producten 
controleert voor ze 
worden verscheept. 

Zeeman produceert 
zonder schadelijke 
stoffen. Het Oeko-Tex 
keurmerk geeft hier een 
extra garantie op.

Oeko-TEx
 =

het veilig
heidslabe

l 

voor tex
tiel



Basics van Zeeman 
zijn goed én goedkoop. 
Dat komt omdat we 
over alles goed nadenken. 
Van ontwerp tot fabrikant. 
En van stof tot  
verpakking. 699

Heren joggingbroek
Maat S-XXL. Polyester/katoen.

Het ideale ondershirt
voor mannen heeft
tegenwoordig een
slank model en is net
wat langer zodat hij
niet uit je broek kruipt.
Deze hebben wij
nu ook van katoen
met stretch. Alleen
in zwart en wit en
daarom altijd voor 
een lage prijs.

Dames T-shirt 
Maat 34-50
95% katoen/5% elastaan
Lange mouw 3.99

299

399
Heren T-shirt
Maat S-XXL. 95% katoen/
5% elastaan. Slimfit.

Extra lang

Volg ons op social media.



www.zeeman.com

Wij laten altijd grote aantallen maken.
Zo houden we onze basisproducten
niet alleen voordelig. We hebben ze 
ook altijd op voorraad.

Heren 
sportsokken
Maat 39-46  
60% katoen/ 
40% polyester.

199
3 paar

Lady Silver 
panty
Maat 38-44. 20 denier
Polyamide. Zwart, 
brown, gypsy, 
wineblush en vienna.

179
3 paar

Dames 
sokken
Maat 35-42. Katoen/
polyester/elastaan. 
Ook in zwart

219
3 paar

Baby sokjes
Maat 50-92. Katoen/
polyamide/elastaan.

099
2 paar

Lady fit 
kniekous
1 maat. 15 denier 
Polyamide/elastaan. 
Zwart, brown, gypsy, 
graphite en vienna.

129
2 paar

Lady fit panty
15 denier. Maat 38-52. 
Zwart, brown en
vienna. Maat 38-46 
in gypsy en graphite. 
Polyamide/elastaan.

149

Kinder sokken
Maat 23-38
Katoen/polyester/elastaan

299
5 paar



Volg ons op social media.

Onze theedoeken 
doen wat ze moeten 
doen. Goed afdrogen. 
Onze geruite 
theedoek is zelfs een 
echte klassieker die 
altijd in onze winkels 
ligt. We laten ’m 
in grote aantallen 
maken. Vandaar de 
lage prijs. 

Vaatdoek
35 x 35 cm 
100% katoen. Ook in 
aqua, grijs en zwart.

199 Handdoek 
Roma
50 x 100 cm
100% katoen

249

129
Theedoek ruit | 63 x 63 cm 100% katoen. 
Ook in roze, zand, grijs en zwart.

Breigaren Royal
100% acryl. 
In diverse kleuren

099

Hyper Fresh wasverzachter 
1 liter

Huisvuil-
zakken
50 Liter

099
20 stuks

Diepvries-
vershoud-
zakjes 
100 stuks

099

Onze 
eigen 
merken.

Breigaren 
Julia
In diverse kleuren

199

Hyper Clean wasmiddel
1,5 ltr voor de zwarte, witte en kleur was 179

4-pak Keukendoek ruit
50 x 50 cm. 100% katoen. 
Ook in Grijs, zwart en zand.

149

099Hyper Clean wasmiddel Hyper Fresh wasverzachter 



www.zeeman.com

We hebben goed ondergoed voor
iedereen. Slips, strings, boxershorts,
hemden en bh’s. In neutraal wit, 
huidkleurig, gekleurd en met prints.

Singlet
Maat 134-176
95% Katoen/ 5% elastaan

199

099
Meisjes slip | Maat 92-140 
100% katoen

Kinderen zijn eerlijk. Als
ondergoed bij de eerste
keer dragen al niet lekker
zit, willen ze het niet meer 
aan. Daarom maken we
onze meisjesslip van een
comfortabele stof die
lekker aanvoelt.

Hemd
Maat 92-140. 100% katoen. 199

Slip
Maat 134-176 
95% katoen/5% elastaan 

099

Boxer
Maat 134-176. 
95% katoen/5% elastaan.

299Hemd
Maat 92-176. 95% katoen/ 
5% elastaan. Wit 92-128. 
Grijs melange 92-176. 
Zwart 134-176.

199 Boxer
Maat 92-128. 
95% katoen/5% elastaan.

299

Top
Maat 134-176 
95% Katoen/ 5% elastaan

299

2-pak2-pak

2-pak



Heren hemd
Maat M-XXL 
100% katoen

499
 

T-shirt bh zonder padding 
Maat 75B-100E. Polyamide/elastaan. 399

vanaf

Volg ons op social media.

T-shirt bh met padding 
Maat 70A-100E. Polyamide/elastaan. 499

vanaf

Dames hipster
Maat S-XXL. 95% katoen/
5% elastaan. Ook in wit. 

199 Dames slip
Maat S-XXL.
95% katoen/5% elastaan. 
Ook in wit.

199

Dames singlet 
Maat S-XXL. 95% katoen/5% elastaan. 199

799
Dames slip  
Maat M-XXXL 
95% katoen/5% elastaan

5 stuks

Heren boxer USA 
sportswear
Maat S-XXL. 
95% katoen/5% elastaan. 
Ook in wit of zwart.

499 Heren boxer Don
Maat S-XXL. 
95% katoen/5% elastaan
Ook in wit en grijs melange.

499
2-pak2-pak2-pak

2-pak2-pak

2-pak



Iedere week vind je nieuwe aanbiedingen in onze winkel. Via onze
nieuwsbrief ben je één dag eerder op de hoogte. Schrijf je in op zeeman.com 
NL | Alle aanbiedingen in deze folder geldig van 28 maart t/m 8 april 2018,
         zolang de voorraad strekt. Zet- en drukfouten voorbehouden. Alleen geldig bij 
         Zeeman Schuttershofweg 20-22, Terneuzen.

 
Volg ons op social media

zo eenvoudig kan het zijn

OPENINGSACTIE OPENINGSACTIE

Raclette grill
Voor 2 tot 4 personen 
Robuuste hittebestendige 
behuizing 
Grillplaat (20x10cm) met 
antiaanbaklaag 
2 pannetjes met antiaanbaklaag

OPENINGSACTIE

999Sandwichmaker
Hittebestendige behuizing 
Voor 4 driehoekige sandwiches 
Automatische temperatuurregeling 
Hoogwaardige bakplaat met 
antiaanbaklaag 
 

Huggies
billendoekjes
56 stuks

Pyjama
Maat 92-128. 100% Katoen. 

OPENINGSACTIE

079
0.99

OPENINGSACTIE

999

OPENINGSACTIEOPENINGSACTIE

Boodschappenwagen
87 x 35 x 28 cm

OPENINGSACTIE

499
6.99

OPENINGSACTIE

599


