


Sunnylife is een Australisch bedrijf wat geweldige luxe zomer essentials op de 
markt brengt. Ze helpen mensen om samen de meest onvergetelijke zomer 
door te brengen. 
Hun stijlvolle en innovatieve items zijn ontworpen om zomer na zomer mee 
te gaan en worden enthousiast ontvangen in zwembaden, op stranden en 
zonovergoten vakantiebestemmingen over de hele wereld. 

Sunnylife staat voor de Aussie 
beach lifestyle en respect voor 
de natuur is daar onlosmakelijk 
mee verbonden. Het bedrijf 
gebruikt zoveel mogelijk  
duurzame materialen zoals 
bamboe en gerecycled 
materiaal, zoals hergebruikte 
petflessen en 100% gerecycled 
polyester. 



Echte zon- en zee-aanbidders kunnen niet zonder de te gekke opblaasbare 
items van Sunnylife. Niet alleen leuk om mee te spelen in het water, maar je 
kunt er ook heerlijk mee luieren in de zon. 

Gigantische flamingo’s, een
reuzencactus of het vrolijkste
eenhoornzwembadje voor je 
kind. Wie wordt er niet blij van! 

De fris- en fruitige types kiezen 
voor een ananas- of 
ijsjesluchtbed en de fashion 
victims onder ons nemen een 
gigantische zonnebril mee naar 
het strand.



De Sunnylife kids collectie bestaat uit vele schattige, veilige en leuke 
producten waar elk kind gegarandeerd blij van wordt! 

Zwemvestjes, -bandjes en
zwembadjes in de meest
leuke uitvoeringen. 

Ook waterspeelgoed, drinkbekers,  
kinderbordjes en de leukste to go 
artikelen behoren tot de collectie. 
De vrolijke prints fleuren je dag op! 



Oh sunny day! Wat is er beter dan een dagje strand als het heerlijk weer is? 
Leun achterover in je trendy strandstoel met bijpassende parasol en vergeet 
niet om een vrolijke handdoek mee te nemen. 

Luister ontspannen naar je 
favoriete muziek die uit je 
vrolijke speaker komt. 

Ondertussen kun je 
leuke foto’s maken 
met je onderwater-
camera om op 
regenachtige dagen 
nog eens terug te 
kijken op deze 
heerlijke dag. 



De home collectie van Sunnylife moet niet te licht opgevat worden! De 
collectie met neonverlichting, wandlampjes en kerstverlichting brengt genoeg 
verlichting in huis! Naast de vrolijke flamingolampjes kun je je huis ook
opfleuren met heerlijk geurende kaarsen. 

Met het vrolijk glaswerk, bordjes, 
dienbladen en gezellige spelletjes 
kom jij je dagen wel door met jouw 
dierbaren.  



Een dag buiten doorgebracht is een dag goed besteed en een picknick is altijd 
een goed idee! Sunnylife heeft picknickkleden in allerlei vrolijke prints en 
kleuren. Voeg een picknickmand toe en je picknick is bijna compleet. Het 
enige wat je hoeft toe te voegen is vrolijk gezelschap! 

Maak je picknick nog gezelliger met 
leuke spelletjes die je buiten kunt 
spelen. Op deze manier maak je er 
een memorabele dag van. 



Voor de zomer van 2021 staan 
meer mooie thema’s gepland. 
Hier alvast een sneak preview! 

De thema’s komen 
terug in alle 
collecties, zodat je 
er op alle vlakken 
een compleet 
feestje van kunt 
maken. 



De speciale kinderthema’s 
voor het komende jaar hebben 
vooral te maken met stoere 
haaien en dino’s en zoete 
zeemeerminnen.  



De collecties van Sunnylife zijn een wereldwijd succes en zijn uitermate 
geschikt voor de meest creatieve en bijzondere winkelpresentaties. 
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