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BOERDERIJ
Veeborstel compleet ACTIE 110,Eenvoudig te monteren aan voerhek, muur of ligboxafscheiding.
Vervaardigd uit 15 mm staal. Maten (lxb) 500 x 100 mm.
• Compleet: houder met veer en 2 borstels.
• Bijzonder zware constructie voor eenvoudig gebruik.
• Dieren van verschillende groottes kunnen zichzelf borstelen zonder problemen.
• Uiterst flexibel om weerstand te bieden aan grote belastingen (dieren die op de borstel springen).
• Speciale nylon borstels voor het reinigen en verzorgen van de vacht.

AFRASTERING

Compleet assortiment
afrastering, afrasteringspalen,
schapennetten, tuinpalen ,
tuinschermen, rolborders etc.

Weide drinkbakken Suevia
Voorzien van een naar binnen gebogen rand, waardoor geen waterverspilling.
Gemaakt van hoogwaardig Uv-bestendig polyethyleen.

WT 1000 liter
WT 600 liter

330,270,-

Hogedrukreiniger Buggy Compact van 1.711,- voor 1.369,Werkdruk 200 Bar
Wateropbrengst 15 ltr. per min.
10 mtr. hogedrukslang
RVS kap

Kabelspanner met ratel max 2000 kg. nu 47.10
Boerderij aanbiedingen ex btw.

Tuinpompen, Hydrofoor sets, druppelslang, sproeiers
Watervoorziening in tuinen d.m.v. tyleenslang, druppelslang,
Sproei installaties, vraag naar de mogelijkheden.

Tuinslang ATH Alfaflex ½ “25 mtr. van 35.99 nu 29.95
Superieure waterslang bestaande uit 5 lagen voor diverse doeleinden van
wateraanvoer en besproeiing, zowel voor thuis als in de industrie.

KLEDING/SCHOEISEL
Overhemden korte mouw
Veiligheidsschoenklomp 1230SB

25.95
2 voor 45.00
89.95 nu 15 % korting

Rookmelders 2 stuks
incl. batterijen

nu 16.99
Verplicht in woningen per 1 juli 2022

Zouttabletten Regenit 25 kg. 9.50
Zouttabletten voor waterontharding zijn speciaal
ontwikkeld voor gebruik in wateronthardingsinstallaties

Zomerbloeiers
Mix hangers met handig watersysteem
Geranium, Fuchsia, Spaanse margriet, Vlijtige lies, Perkgoed,
Kuipplanten, Biologische groenteplanten en nog veel meer…
Tuinzaden, graszaden, meststoffen, potgronden etc.
Koemestkorrel 20 kg.
16.95
Biologische moestuin mix 40 ltr. 8.75 5 stuks
33.00
Zaai en stekgrond 20 ltr.
7.20 nu
6.50
DCM GazonPur 20kg
 Organische gazonmest voor 250m² van 49.95 voor 44.95
 Indirect werking tegen mos via de wortels

Skjin tegen groene aanslag, algen en mossen 1 ltr. 250m² 13.95
Tegen groene aanslag, algen en mossen op muren, daken, tegelpaden, tuinmeubelen e.d.

Mos bestrijden: Mos middel Ferro sulfaat 1 kg. 6.95 5 kg. 19.95
Roundup Glyfosaat Imex 3 200 ml
Primstar tegen onkruid in gazon

11.50 zolang de voorraad strekt
17.95 zolang de voorraad strekt

Onkruidbrander Gloria Thermoflamm bio Professional SET nu 69.95
De milieuvriendelijke manier van onkruidbestrijding – zonder gebruik van chemische middelen.
De hitte van de Thermoflamm bio onkruidbranders dringt tot diep in de aarde en het wortelgestel
van het storende onkruid door. Zodoende kunnen ook hardnekkige en diep
gewortelde planten effectief worden behandeld.

TUINMEUBELEN
Nieuwe collectie tuinmeubelen in aluminium in combinatie met textileen uitvoering of wicker
weerbestendig kunstrotan.
Parasols in diverse maten en uitvoeringen

ACTIE STIHL VOOR EEN TUIN IN TOPVORM!
Actie Robotmaaiers
Stihl RMI 422 van 1.119,Stihl RMI 632 van 2.119,-

nu

999,1.999,-

Actie Gazonmaaiers
Stihl RME 235 elektrisch van 169,- nu
Stihl RM 248 benzine
314,Stihl RMA 235 zonder accu en lader
Stihl RMA 339C zonder accu en lader

149,289,199,- met lader en accu AK 20 329,349,- met lader en accu AK 30 529,-

Actie Bosmaaiers / Trimmers
FSE 52 elektrische kantenmaaier 99,- nu
FSA 56 kantenmaaier met lader en accu
FS 55 benzine bosmaaier nu 269,- nu

89,269,239,-

Actie Verticuteermachines
RLE 240 met ventilatie wals van 199,- nu
189,RLA 240 met lader en accu AK 30
439,RLA 240 zonder lader en accu
249,RL 540 krachtige benzine motor voor grotere gazons 669,Actie Kettingzagen
MSE 141-C-Q 35 cm van
194,- voor 179,MSA 140 C-B met AK30 + AL101
399,Actie Hogedrukreinigers
RE 90 Licht en handig voor klussen rond de woning en tuin 179,- nu 159,RE 110 Robuuste hogedrukreiniger voor particuliere gebruikers
7 m lange hogedrukslang met snelkoppeling
279,259,RE 130 Krachtige hogedrukreiniger van
534,489,met slanghaspel 9mtr.hogedrukslang met gratis vlakreiniger

SEA 20 Handstofzuiger set accu AS2 en lader AL1

129,-

zonder lader en accu 89,-

GTA 26 Snoeizaag set accu AS2 en lader AL1

169,-

zonder lader en accu 129,-

HSA 26 Gras-buxusschaar set accu AS2 en lader AL1 169,zonder lader en accu 89,-

ZERO TURN ZITMAAIERS ARIENS
De term “Zero-Turn” verwijst naar de draaicirkel van nul centimeter. U kunt
namelijk op de plaats waar u staat een perfect rondje draaien van 360 graden.
IKON-X-42 107 cm maaibreedte van 6.499,- voor

5.999,-

Aanbiedingen Winkel Elsloo geldig tot 5 juni 2022
Drukfouten voorbehouden. Prijzen incl. BTW tenzij anders vermeld.

