
Actieflyer

Makita HP457DWE10 klopboor-/
schroefmachine set bestaande uit 
allround machine met 2 ah accu’s 18V  
met 74 delige bit- en borenset in koffer

Normale prijs                
€ 147,11 nu voor maar 

€ 129,00

Makita bitbox Impact Black 31 delig. Set in de vorm 
van een accu. De zwarte coating gaat corrosie 
tegen en verlengt de levensduur. Met snelwissel 
bithouder.

Normale prijs  € 22,38  nu voor maar      € 13,98
Makita HR2470BX40 combihamer limited edition. 
Ideale combihamer van 2 kg 780W nu geleverd met 
5 delig SDS plus borenset in koffer.

Normale prijs  
147,93 nu voor maar         

€ 115,00 

DeWalt doorslijpschijven RVS - Inox blik a 10 stuks. 
Diameter 125 mm, dikte 1,0 mm, asgat 22,23 plat, 
past op alle haakse slijpers

Nu voor maar      € 9,95
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December
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ALLE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW

https://www.bouwmaterialenzeeland.nl/makita/35550-makita-combihamer-hr2470bx40-limited-edi.html
http://www.bouwmaterialenzeeland.nl/haspels/33118-vetec-led-bouwlamp-vld-100w-comprimo-vs.html
https://www.bouwmaterialenzeeland.nl/makita/21742-18-v-klopboor-schroefmachine-type-hp457.html
https://www.bouwmaterialenzeeland.nl/makita/35551-makita-impact-black-31-delige-schroefbit.html
https://www.bouwmaterialenzeeland.nl/accesoires/35175-doorslijpschijf-inox-125x1x222mm-10st.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 31-12-2020, of zolang de voorraad strekt.

Isover sonepanel dikte 45 mm. Afmeting 1350x600 
mm, pak a 14 stuks is 11,34 m2. Nu met 32% kor-
ting. Afname per pak.

AKTIEPRIJS  

€ 2,20 m2

Knauf  Acoustifit dikte 60 mm. Afmeting 
1350x600 mm, pak a 12 stuks is 9,72 m2. Nu 
met 23% korting. Afname per pak.

Normale prijs  €  2,95  nu voor maar      €  2,26   p/m2
Rockwool RockSono Base dikte 70 mm. Afme-
ting 1200x600 mm, pak a 8 stuks is 5,76 m2. 
Nu met 15% korting. Afname per pak. 

Normale prijs  € 5,51 
p/m2 nu voor maar 

€ 4,69 p/
m2

Agnes One-Step plafondplaten wit stuc 
122x62 cm, dik 12 mm, pak a 4 stuks is 3,03 
m2. nu met 28% korting. Normaal p/m2  € 
11,02

AKTIEPRIJS      € 7,90  p/m2
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https://www.bouwmaterialenzeeland.nl/isover/4715-isover-sonepanel-135x60x45-cm-1134-m.html
https://www.bouwmaterialenzeeland.nl/steenwol/18462-rockwool-rocksono-base-1200x600x70-mm.html
https://www.bouwmaterialenzeeland.nl/isover/35552-knauf-acoustifit-glaswolplaat-1350x600x.html
https://www.bouwmaterialenzeeland.nl/wand-vloer-en-plafondafwerking/9349-agnes-1-step-plafond-wit-stuc-62x122-3.html

