Volop Na Zomer voordeel

Houtaanbiedingen
Houtaanbiedingen:
Douglas dakbeschot
16x116mm
Lengtes: 300,400cm
NU € 1,60 p/m1
Douglas 70x150mm
Lengtes: 300,400 en 500cm
NU € 4,50 p/m1

Jubileum model Zadeldak
28mm vuren blokhuthout

Blokhut Veranda
45mm vuren blokhout

Incl. dakshingles.
540x300cm € 1395,=
600x300cm € 1550,=
600x360cm € 1695,=

Incl. dakshingles

45mm vuren blokhuthout
incl. dakshingles

420x300cm € 1350,=.
Deze afmeting ook leverbaar in 34mm

Hiervan is de prijs € 1195,=
450x330cm € 1495,=
500x330cm € 1850,=
500x400cm € 2195,=

Douglas Terrasdelen
50x172mm
Lengtes: 200,300cm
NU € 5,95 p/m1
Geïmpregneerde vlonderplanken
28x190mm. Lengte 500cm
NU € 2,95 p/m1

Blokhut Kapschuur Veranda
420x360cm € 1895,=
500x250cm € 1795,=
540x360cm € 2195,=
600x360cm (incl. berging
200x360cm) € 2895,=

Ook als model met platdak verkrijgbaar.

Blokhut Aktie Model

Hardhouten palen 60x60mm
250cm € 11,50 p/st.
275cm € 13,25 p/st.
Lengtes verkrijgbaar van
100cm t/m 300cm

28mm vuren blokhuthout.
Incl. dakshingles. Met enkele
Hardhouten deur en kozijn!
540x275cm € 1595,=

Hardhouten palen 70x70mm
250cm € 14,95 p/st.
275cm € 18,50 p/st.
Lengtes verkrijgbaar van
200cm t/m 400cm

Blokhut + Veranda
45mm vuren blokhuthout.
Incl. EPDM dakbedekking.

600x330cm € 3150,=
700x330cm € 3375,=
800x330cm € 3795,=
Wist u trouwens dat wij uw maatwerk blokhut in elke RAL kleur kunnen
leveren (vanaf 34mm houtdikte). Dit scheelt u een hoop schilderwerk en
u kunt er direct gebruik van maken. En wist u dat er in een maatwerk
blokhut/tuinhuis een glasschuifwand kan worden geïntegreerd.

Gespoten zwart Zweeds rabat
24x195mm
NU € 3,95 p/m1

✁

7,5% NaZomer korting
op alle “Complete Serie”
Blokhutten

✁

Hardhouten vlonderplanken
28x145mm
€ 8,95 p/m1
Lengtes: 385,455,525 en 585cm

Douglas doe-het-zelf Pakket “Kapschuur”

Douglas doe-het-zelf Pakket “Plat dak”

Geheel samengesteld uit geschaafd blank Douglas hout

Geheel samengesteld uit geschaafd blank Douglas hout
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IJzerwaren pakket voor de montage
Eenvoudige montage handleiding
Het hout wordt in handelslengtes
bijgevoegd wat u zelf op maat dient te zagen

IJzerwaren pakket voor de montage
Eenvoudige montage handleiding
Het hout wordt in handelslengtes bijgevoegd
wat u zelf op maat dient te zagen

Geen discussie mogelijk over eerder gedane aankopen.
Korting alleen geldig bij inlevering van deze bon. Deze korting
is alleen op de blokhut niet op toebehoren, transport, en/of
montage en is niet geldig op “Low budget” serie

✁

Wij zijn sterk
in maatwerk!
Vraag uw vrijblijvende
offerte aan op basis van een
duidelijke tekening

Prijs
vanaf € 679,=

aanbieding betonschuttingen
Stampbeton GRIJS

Tussenpaal 10x10x280 cm tbv rechtschermen
Hoekpaal 10x10x280 cm tbv rechtschermen
Betonplaat 10x10x280 cm tbv rechtschermen

Stampbeton antraciet

Tussenpaal 10x10x280 cm tbv rechtschermen
Hoekpaal 10x10x280 cm tbv rechtschermen
Betonplaat 25x3,5x284 cm tbv rechtschermen

Wij zijn Premium
Dealer van Verasol
Terrasoverkappingen
Deze overkappingen kunnen wij naar
uw wensen en afmetingen maken
en monteren. Breng een bezoek
aan onze showroom en kijk naar de
diverse mogelijkheden.

Prijs
vanaf € 599,=

Glad beton grijs

Tussenpaal diamantkop 10x10x280 cm
Hoekpaal diamantkop 10x10x280 cm
Betonplaat 25x3,5x284 cm tbv

Glad beton antraciet

Tussenpaal diamantkop 10x10x280 cm
Hoekpaal diamantkop 10x10x280 cm
Betonplaat 25x3,5x284 cm tbv

Tuinschermen

Plankenscherm 19 - planks 180x180, 15 mm
Plankenscherm 21- planks 180x180, 15 mm

Ruim 3000 m2 overdekte showroom
Schorweg 89 - 1764 MD Breezand
Telefoon 0223-521400
Kijk op onze vernieuwde website
voor het gehele assortiment:

www.daalder.com

e 19,95 p/st
e 23,50 p/st
e 23,50 p/st
e 24,50 p/st
e 29,95 p/st
e 16,50 p/st

e 21,50 p/st
e 25,50 p/st
e 15,25 p/st
e 29,95 p/st
e 34,95 p/st
e 16,25 p/st
e 50,00 p/st
e 51,50 p/st

Openingstijden:

Maandag t/m Vrijdag 9.00 tot 17.30
Zaterdag 9.00 tot 17.00
Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijs, maat en modelwijzigingen
voorbehouden. Hierbij vervallen alle voorgaande aanbiedingen en acties!

GRATIS *bezorgen

*vraag naar de voorwaarden.
Aanbiedingengeldig t/m 29-9-2018

