Metselspecie
25 kilo

1

2

89

89

Parelgrind
4/16
25 kilo

Kift 4/7
25 kilo

1

59

Maui is een lichtsnoer met in totaal 10 lampen aan
een 5 meter lange kabel, die binnen enkele minuten
zeer eenvoudig is op te hangen. De lampjes kunnen
ook in bomen, struiken, parasols en pergola's
worden gehangen. Deze verlichting is voorzien van
een veilige 24 volt transformator. De set met 10
gekleurde A60 lampen is volledig aan te sluiten op
alle andere sets uit dit assortiment. 10 Lumen - IP44

Betonmortel
25 kilo

2

49

1

34

99

0

25

Riviergrind 16/32
25 kilo

1

4999

Getrommelde klinkers
10x10x6
grijs, zwart of herfstkleur

59

Steenslag
grijs 6,3/14mm
25 kilo

49

1

59

POWXBBOX10
GEREEDSCHAPSET
Deze handige gereedschapsset uit
de Powerplus XB-lijn bevat alles
wat je nodig hebt om meteen al je
detail-, reparatie-, boor- en
schroefklussen aan te vatten. In de
set zit zowel een
schroefboormachine en een
oscillerende multitool, als een 20V
2.0Ah-lader en een 20V 4.0Ahbatterij.

8999

4999

Complete douchecabine Kwartrond - hoekinstap - 2 deuren schuifdeuren - Transparant veiligheidsglas Deuren 4 mm - Vaste zijwanden 4 mm - Achterwand 4 mm kleur grijs - Pro elen in Alu gelakt mat functieknoppen in PVC met mengkraan en 1 jet - Handsproeier 3 functies - Doucheslang 1,50 m - Dubbele
wieltjes in plastic - Douchebak in acryl 90 x 90 x 14 cm - Afvoergarnituur 90 mm. Hoogte van 2,05 m tussen
bodem douchebak, wanden en hoogste punt van de douche.

MySoda SuperNova
Dit is het perfecte apparaat voor iedereen die
meer van zijn frisdrankautomaat verwacht.
MySoda SuperNova is een moderne
frisdrankautomaat met een stijlvol design.

42945

inclusief :
1 CO2 cilinder voor 60L spuitwater
1 pet es x 1L
2 extra pet essen x 1L

299

Slimme Indoor Luchtkwaliteit Monitor vertelt u wat u moet
aanpassen om
een gezondere omgeving te creëren
4 nauwkeurige sensoren
Luchtvochtigheid
Voorkom dat uw huis te droog is of te vochtig wordt.
Luchtkwaliteit
Leer hoe u de binnenluchtvervuiling kunt verminderen.
Geluid
Controleer het geluidsniveau voor een goede nachtrust.
Temperatuur
Zorg ervoor dat de temperatuur goed
voor u is, dag en nacht.

open op zondag
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Wit zand
25 kilo

8999

