
Actieflyer

Vetec Bouwlamp Led comprimo 100 Watt klasse 1- 
snoer 5 m1 Led bouwlamp voorzien van een SMD 
Led 30W zwart behuising met glas, klasse 1, ver-
stelbaar d.m.v. kartelknoppen

Normale prijs  € 
97,60 nu voor maar 

€ 75,00

Vetec heater VK3.3, electrische heater met een 
vermogen van 3300W, met thermostaat en overver-
hittingsbeveiliging.

Normale prijs  € 70,00  nu voor maar      € 52,50
Makita DDF484RT3J 18V, Boor-/schroefmachine 
koolborstelloos 5,0 AH accu ( 3 stuks ), met snella-
der en Mbox.

Normale prijs  
350,00 nu voor maar         

€ 315,00 

Knauf  fix-up een telescopische in hoogte verstel-
bare montage steun. Ook ideaal voor onder een 
schuine kap. Tot plafondhoogte van 300 cm. maxi-
maal tot 30 kg. te belasten.

Normale prijs  € 17,19  nu voor maar      € 15,95

klik hier

klik hier

klik hier

klik hier

ALLE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW

https://www.bouwmaterialenzeeland.nl/makita/35249-18-v-boor-schroefmachine-incl-3-accu-s.html
http://www.bouwmaterialenzeeland.nl/haspels/33118-vetec-led-bouwlamp-vld-100w-comprimo-vs.html
https://www.bouwmaterialenzeeland.nl/haspels/8894-heater-vk33-33-kw-230v.html
https://www.bouwmaterialenzeeland.nl/gipsplaten/28155-knauf-fix-up-montagesteun.html


Nijverheidstraat 35, 4458 AV ‘s-Heer Arendskerke
email: info@bpgdejonge.nl 
openingstijden: ma-vr. 07.00-17.30 zaterdag van 08.00 - 13.00 uur.
Alle prijzen zijn excl. btw en geldig tot 30-11-2020, of zolang de voorraad strekt.

Altrex kamersteiger RS 44-POWER, de smalle ka-
mersteiger, past door elke deuropening, opvouw-
baar dus compact afm. 75x185 cm werkhoogte 
standaard 300 cm, te verhogen tot 780 cm werk-
hoogte. 

AKTIEPRIJS  

€ 275,00

Laminaat, uit onze vernieuwde showroom, 
Murrom Castle Oak 2834 clic 7mm dik, pak a 
2,48 m2, afmeting planken 1292x192 mm. Dit 
soort laminaat uitermate geschikt voor licht 
gebruik bv. slaapkamer.

Normale prijs  € 12,35  nu voor maar      € 8,22   p/m2
Met deze starterskit van FixPlus is het voor 
iedereen mogelijk om zelf  vloertegels te leg-
gen. Het tegel niveau systeem is herbruik-
baar en makkelijk uitbreidbaar naar div. 
voegbreedtes. 

Normale prijs  € 
35,64 nu voor maar 

€ 24,71

Vloertegel 30,5x30,5 grey, uitermate geschikt 
voor bijkeuken of  garage. Doos a 1,39 m2. 
Dikte 7 mm.

AKTIEPRIJS      € 9,95   p/m2

klik hier

klik hier

klik hier

https://www.bouwmaterialenzeeland.nl/prof-trappen/35001-vouwsteiger-rs-44-power-1-m-hout-diam.html
https://www.bouwmaterialenzeeland.nl/bpg/20749-fix-plus-starters-kit-pro-2mm-100st-doos.html
https://www.bouwmaterialenzeeland.nl/ja/35429-murrom-castle-oak-2834-clic-248-m2-p-p.html
https://www.bouwmaterialenzeeland.nl/keramische-tegels/34623-bpg-vt-378-afm-305x305-grey.html

