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Tentdoek
Impregneer
Code: DI-5060
Inhoud: 10 liter can
Prijs: € 49,95
Actie: € 33,50 p/can

Groene 
aanslagverwijderaar, 
geconcentreerd
Code: Al-2072
Inhoud: 10 liter can
Prijs: € 41,95
Actie: € 32,50 p/can
slechts € 0,08 cent 
verdund per liter

Lifetime Garden 
lagedruk spuit
Code: 8711
Inhoud: 5 liter
Prijs: € 14,95
Actie: € 9,95

Tentdoek 
Impregneer
Code: DI-5060
Inhoud: 12 x 1 liter sprayfles
Prijs: € 57,50
Actie: € 39,95 p/ds

Hierbij ontvangt u onze Lenteactie, 
deze staat boordevol met super 
scherpe aanbiedingen.
Staat uw artikel er niet tussen, breng 
dan een bezoek aan onze webshop, 
of neem contact met ons op, voor 
uw eigen  actie op maat!

geldig tot 1 juni

Groene aanslag-
verwijderaar 

en lagedrukspuit 
samen in 1 koop 

Prijs: € 56,90
Actie: € 41,50
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Prijzen zijn exclusief btw, gratis verzending al vanaf € 150,-

Wilt u een advisering & prijs op maat, neem dan contact met 
ons op. Huchem gaat net even verder, waar andere stoppen!

Voor compleet overzicht van ons assortiment kunt u ook 
altijd terecht op onze website.

Tuinafvalzak, 
zeer dik, T150
Code: 180101
Inhoud: 
doos 100 stuks, 
60x80 cm
Prijs: € 37,95
Actie: € 27,95 p/ds

Opgeruimd staat netjes pakket
Code: 173655 
Inhoud: zwerfvuilgrijper met antislip vingers, 
ragebol met telescoopsteel, metalen blik en veger, 
zware straatbezem 45 cm met houten steel, 2 
paar stevige werkhandschoenen, rol 10 stuks 
zware tuinafvalzakken 
Prijs: € 49,50
Actie: € 29,50

Grill en 
Barbecuereiniger 
Code: AL-2061 
Inhoud: 10 liter can 
Prijs: € 44,50 
Actie: € 29,95 p/can

Vikan Starter Pack
Code: 990052, 
Inhoud: luxe displaykoffer met handvat, hand-
borstel met lange steel, handborstel met korte 
steel, wasborstel met verstelbare kop, zachte 
velgenborstel, telescoopsteel met waterdoor-
voer en Gardena aansluiting
Prijs: € 99,00
Actie: € 74,50 p/ds

Solar Clean
Code: AL-2100
Inhoud: 10 liter can
Prijs: € 46,95
Actie: € 26,50 p/can


