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BOERDERIJ
Voor uw maïsoogst uit voorraad leverbaar
CoolDown broeiremmerlandbouwzoutonder folielandbouwfolie
afdekkledenzandslurven

Actie Afdekkleed 10 x 12m. voor maïs of kuil 135.60
12 x 15m.
203.40
Zolang de voorraad strekt!
Nageboorte pillen Feed Farm 10 stuks
Homeopatisch diergeneesmiddel ter preventie en behandeling
van baarmoederontsteking en geboortewegonsteking.
Bevordert het afkomen van de nageboorte.
Boerderijaanbiedingen ex. Btw

NIEUW Houthakkers Fleecevest 59.95
Teddy gevoerd
Blijf warm met een gewatteerde fleece jas met
teddy voering. Teddy voering loopt door van de
body in de mouwen. De fleece jas heeft een
ritssluiting en drie met rits afsluitbare zakken: twee heupzakken en een borstzak.

ACTIE
Konijnenhok
140cm. van 239,-

nu 179,-

ACTIE
Bodyguard mat

van € 43.50
nu € 29.95
ook in de auto te gebruiken op=op

Bloembollen
Fleur nu het voorjaar op
Tulpen, narcissen, krokussen, anemonen,
sneeuwklokjes, hyacinten etc.

Verhuur verticuteermachine
Strooiwagen Gardena 54.99
Gazonmest najaar DCM 20 kg. nu 47.50
Gazonmeststof rijk aan kalium om het gazon tijdens de winter te versterken tegen vorst
en betreding en laat geen plaats voor mos. Magnesium en ijzer zorgen voor een
diepgroene kleur. Het resultaat blijft zichtbaar tot in het voorjaar. 20 kg. voor 400 m²

Winterrogge groenbemester per kg. € 3.95 Groenbemesters brengen op een
natuurlijke wijze een verbetering van de bodemstructuur. Verbruik: 1500gr. per 100m2

Was borstel met water

Fruitplukker +
telescoop- steel
tot 4 mtr. € 27.95

doorvoer telescoop steel tot
3 mtr. € 38.99
Met extra opzetstuk 2 in 1
raamtrekker en spons

STIHL ACTIE najaarsfolder is uit!
geen folder in de brievenbus? Haal hem in de winkel
Robotmaaiers Stihl tot 5 jaar garantie
RMI 422
RMI 632

tot 800m² van
tot 3000m² van

1.019,- nu
2.299,- nu

999,1.999,-

Bladblazers Stihl
BGE 71 electrisch 139,BGA 45 incl. accu 139,BGA 57 met lader en accu AK 20 289,- zonder lader en accu 139,BG 56 benzine
van 349,- nu 329,BR 350 ruggedragen benzine van 699,- nu 579,-

Hogedrukreinigers Stihl
RE 90 100 bar 6 mtr. slang van 189,nu
169,RE 130 + GRATIS VLAKREINIGER 534,- nu
489,Krachtige hogedrukreiniger 135 bar met extra uitrusting + haspel
9 mtr. hogedrukslang
Aanbiedingen geldig tot 9 okt 2022 Zolang de voorraad strekt.
Drukfouten voorbehouden. Prijzen incl. BTW tenzij anders aangegeven.

