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GREENPAN COPENHAGEN SET 20/28CM

Staub wordt in Frankrijk
geproduceerd en is hét merk
voor gietijzeren kookgerei
van hoge kwaliteit. De
traditionele tajine is ideaal
voor stoofgerechtjes. Met
gietijzeren bodem en
keramisch deksel.
Ø28cm
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Automatische slanghaspel met wielen,
20 meter slang en 7 meter aansluitslang,
ingebouwde locker met koppelingen en
tuinspuit. Vrijstaande plaatsing en 360°
draaibereik zorgen voor een extra groot
sproeibereik en gebruiksgemak.

UNIVERSELE WC-BRILLEN KAELIS
- geruisloos : soft close systeem
- onderhoudsvriendelijk : afklikbaar met één druk op de knop
- thermodur met inox scharnieren : luxueus uitzicht, gemakkelijk
onderhoud, vocht- en krasbestendig.

3499
Drukspuit 5 liter

2499

4495

• sproeipatroon instelbaar
• veiligheidsklep voor drukstabiliteit
• maximum inhoud 5,8 liter
• uitneembaar filder in de handgreep

3999

1+1 GRATIS
LEDVANCE UV-C LED Hepa Air Puri er doodt
virussen, zelfs onderweg

39

95

VOOR MUREN
EN PLAFONDS
Dekt in 1 keer,
WIT of RAL9010
Matte muurverf voor
binnen
Goed afwasbaar
12 liter voor 120m2

Met de UVC LED HEPA Air Purifier lanceert LEDVANCE
een mobiele, duurzame, ruimtebesparende en
milieuvriendelijke UV-C luchtreiniger die tot 99,9% van de
virussen (incl. SARS-CoV-2 Covid19) en bacteriën elimineert
met UV-C straling. Bovendien zuivert hij de lucht van pollen,
microstof en geuren wat resulteert in een gezondere
leefomgeving. Met een hoogte van slechts 16 cm is de USBaangedreven luchtreiniger klein en licht zodat hij overal
mee naar toe kan worden genomen om schadelijke stoffen
veilig uit de lucht te halen, of het nu in het kantoor thuis, in
de slaapkamer, in de keuken of in uw auto is.
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Hobbyland is elke weekdag open van 9u tot 19u en op zaterdag en zondag van 9u tot 18u
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De nieuwe LEDVANCE UV-C LED HEPA AIR
PURIFIER met HEPA lter en UV-C LED's reinigt de
lucht en elimineert COVID-19 virussen en bacteriën.

open op zondag
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Waarom kiezen voor Copenhagen?
• N°1 Thermolon keramische antiklee aag: duurzaam en gezond (PFAS-vrij)
• 25% méér plaats in je pan
• Matte handgreep voor minimalistische look & feel
• Extreem sterk dankzij het gebruik van gehard aluminium
• Geschikt voor alle warmtebronnen & vaatwasmachinebestendig

dip&da

huis&tuin

Generaal de Krahestraat 143 - 3970 Leopoldsburg - www.dipenda.be
dip&da is open van maandag t.e.m. zaterdag van 9u tot 19u

