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MAAK VAN JE
HUIS EEN THUIS

BENIEUWD NAAR DE NIEUWSTE VERFTRENDS VOLGENS STYLIST JOHAN BAK?
KIJK OP PAGINA 2

WIN EEN GRATIS
VERFADVIES
VAN JOHAN
Ga naar hubo.nl/
verfadvies

Eglo Tafellamp Prestwick + GRATIS LED lamp
Te dimmen in 3 standen.

20.99

15.-

GRATIS LED Lamp met
Stepdim functie t.w.v. 10.99
OP=OP

VERFTRENDS

MAT EN GLANS IN
DEZELFDE KLEUR
Geheel nieuw in het interieur is de
combinatie van mat en hoogglans in
dezelfde kleur. Dit bereik je door een deel van
de muur met matte - kant-en-klare - muurverf te schilderen en een deel van de muur
met glans muurverf (uit de mengmachine).
Dit geeft reflectie, dieptewerking en een
ruimtelijk effect.
Matte muurverf geeft een zijdezacht effect
en lijkt op gewassen zijde of suède.
Een hoge scheiding van mat en glans geeft
een ruimte allure, maar kan ook mooi naast
elkaar. Zo is mat en glans in donkere kleuren
de nieuwe hit.
Aan de slag!
Op hubo.nl/verfadvies vertel Johan de alles
over de verrassende najaar trends en hoe je
die zelf tot leven brengt.
Zo maak jij van je huis een thuis!

Histor Zink
6000-U

WIN EEN GRATIS
VERFADVIES VAN
STYLIST JOHAN BAK
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Histor Monodek

Muurverfrollers

Muurverf die al na één laag dekt.
Kleur wit, warm wit (RAL 9001) of
gebroken wit (RAL 9010).
10 liter.

Geschikt voor alle soorten
muurverf. Verkrijgbaar in
verschillende diktes en
geschikt voor verschillende
ondergronden.
Type Wallstar.

20%
KORTING

Prijsvoorbeeld:
Verfroller voor
gladde ondergronden.
18 cm.

5.99

4.79
Afdekfolie met
plakrand
55 cm x 25 m of
140 cm x 25 m.
Type Gold.

49.95

33.50
Histor Perfect Finish
muurverf

30%
KORTING

Verkrijgbaar in prachtige
kleuren. Kant- en klare
muurverf. Met onze
mengmachine kunnen we ook oneindig veel kleuren
maken voor iedere smaak en elk interieur. Op de
muur hebben we Histor Zink 6000-U gebruikt.

vanaf 6.29

5.-

Karakter Voorstrijk
Transparant of korrel.
2,5 liter of 5 liter.

Prijsvoorbeeld: Muurverf mat, 5 liter.
63.95

vanaf 13.95

44.77

MAAK VAN JE
HUIS EEN THUIS
Kijk voor het gehele assortiment op hubo.nl

10.3

20%
KORTING

RAAMDECORATIE

CREËER SFEER
MET DE JUISTE
RAAMDECORATIE

20%
KORTING

op maatwerk
Raamdecoratie

Alle producten uit de Hubo collectie zijn geschikt voor rechte ramen maar ook voor bijzondere
raamvormen hebben wij uitgebreide oplossingen. Bij het samenstellen van de collectie
zijn uitsluitend de beste materialen gebruikt. Veel raamdecoratie heeft een functionele
toegevoegde waarde zoals bijvoorbeeld vochtbestendig en vlamvertragend.
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Nieuwsgierige blikken houden we liever
buiten. Net zoals fel zonlicht, kou en tocht.
Horizontaal, verticaal, vouw, rol, of strak.
Voor ieder wat wils en voor alles een
oplossing. Perfect passende raamdecoratie
is een aanwinst voor je interieur.

Multishades
Twee lagen stof met
horizontale transparante
en niet- transparante
banen. De stoflaag schuif
je op elke gewenste stand,
waardoor je oneindig
varieert met lichtinval.

Horizontale jaloezieën
Stralen rust en warmte uit
en zijn verkrijgbaar in
diverse materialen en
kleuren.
Ook bij horizontale
jaloezieën stel je de
lichtinval eenvoudig bij.

Rolgordijnen
Met voor iedere situatie
een kleur, stijl, stof en
dessin, zoals verduisterende rolgordijnen voor in
de slaapkamer.
Ook voor de badkamer en
keuken is er speciale stof
beschikbaar.
Plissé & Duette
Strak gevouwen met
een elegante uitstraling.
De duette-uitvoering
heeft honingraatvormige
tunnels met een isolerende
werking. Met Top-down &
Bottom-up techniek.

MAAK VAN JE
HUIS EEN THUIS

Jean
Hubo Herkenbosch

Kijk voor het gehele assortiment op hubo.nl
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IEDEREEN WIL HET
WORDEN, NIEMAND
WIL HET ZIJN

Oud. Over de honderd als het even kan. Het liefst met zicht, gehoor en genoeg verstand.
Met gezonde benen is het nemen van een drempel iets heel natuurlijks. Helaas is dit niet voor
iedereen even makkelijk. In een rolstoel of scootmobiel is het nemen van een drempel dan
ook ronduit gevaarlijk. De modulaire drempelhulp van SecuCare helpt je hier eenvoudig bij.
Zo houd jij je woning toegankelijk. Voor iedereen.

Hubo meet, maakt en monteert aan huis!

25%
KORTING

SecuCare Drempelhulp
Bestaat uit verschillende onderdelen die samen
een oplossing vormen om drempels eenvoudig te
passeren. Kan eenvoudig gedemonteerd worden
en is onderhoudsvrij. Verkrijgbaar in verschillende
uitvoeringen.

Prijsvoorbeeld: 84 x 7,2 cm.

144.99

108.74
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SecuCare Antislip sticker

Vermindert de kans op uitglijden en is uitermate
geschikt voor een badkamervloer. 100 ml en 500 ml.

Wit of transparant. Ø 35 mm.

vanaf

vanaf 10.49

20%
KORTING

Nooit meer
ct
uitglijden en dire
ng
klaar voor jarenla
gebruik.

32.99

8.39

Meer informatie?
Kijk op hubo.nl/tegelspray

SecuCare Toiletbrilverhoger

SecuCare Wandbeugels

Wit. Hoogte 6 cm. Zonder klep.

In diverse lengtes leverbaar.

25%
KORTING

Prijsvoorbeeld: lengte 40 cm.

35.99

vanaf 39.99

29.-

29.99

SecuCare Toiletbeugel

SecuCare Douchestoel

70 cm. Opklapbaar.

Met uitschuifbare pootjes. Opklapbaar. 42 x 38 cm.
Bevestiging aan de wand.

91.99

204.99

169.-

75.Kijk voor het gehele assortiment op hubo.nl
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ZELFSTANDIG

SecuCare Antislip tegelspray

VERLICHTING

30%
KORTING

op Philips & Eglo
buitenverlichting*
OP = OP

*Assortiment verschilt per winkel.

KlikAan-KlikUit Stekkerset voor buiten

Kabeldoos met hars en gietmofpakket

Voor apparaten/verlichting tot 3.500 watt.
Spatwaterdicht (IP44).
Type AGD2-3500R.

Met 8 kabeldoorvoeren, 2-componenten giethars
voor waterdichte afdichting.
Inclusief 3 wartels.

PROFESSIONELE SET
58.99

18.99

39.-

15.-

DEZE PRODUCTEN HEB JE NODIG VOOR HET AANLEGGEN VAN JE BUITENVERLICHTING
Buitenkabel XMVK
In diverse lengtes en uitvoeringen.
Verkrijgbaar per meter of op
rol à 5, 10 of 25 meter.

Attema Kabeldoos

25%
KORTING

Geschikt voor installatie van elektra in schuur of
tuinhuis. Met 3 aansluit wartels. Stof en
spatwaterdicht (IP65).

Prijsvoorbeeld: 3 x 2,5 mm2.

per meter vanaf 2.49

1.87

4.99
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20%

op Philips & Eglo
Stepdimming inbouwspots
KORTING en lichtbronnen

LED kogellamp
10 watt, E14,
Energieklasse A+
7.99 6.39

1. Aan schakelen
100% lichtsterkte

Inbouwspot Tedo
In chroom, nikkel
en wit. Ø 80 mm.
16.99 13.59

Dimmen zonder
dimmer.

2. Uit-aan schakelen
50% lichtsterkte

3. Uit-aan schakelen
25% lichtsterkte

Elektra montageset

KWB Gatenzaag
5-delig. Verstelbaar 68 - 100 mm.

37.59

25.-

4.99

DEZE PRODUCTEN HEB JE NODIG VOOR HET INSTALLEREN VAN JE INBOUWSPOTS
Lasklem

Installatiedraad

20-delig. 3/4/5/8-polig.

Rol van 5 meter.

VAST LAAG
Prijsvoorbeeld:
1,5 mm2. 5 meter zwart.

vanaf

3.99

4.Kijk voor het gehele assortiment op hubo.nl
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20%
KORTING

Haardhout
21,5 dm . Eiken en beuken.
Per zak 3.99
3

op alle
GP Safequards

Geen gedoe
met kabels.

LED lamp met
bewegingsmelder
60 lumen.
Werkt op batterijen.
39.99 31.99

3 zakken

10.-

Buitenlamp met
bewegingsmelder en
zonnepaneel
130 lumen. Werkt op
zonne-energie en op
oplaadbare batterijen.
99.99 79.99

Bosch Microkettingzaag

Bosch Multischuurder

Veelzijdig zagen: invallend zagen zonder voorboren,
groeven en schuine hoeken zagen. 500 watt. Zagen
tot 50 mm dikte in hout.
Verstekzagen tussen 0-45°.
Type AdvancedCut 50.

220 watt. 15.000 - 20.000 toeren/min. Veelzijdige
alleskunner waar je mee kunt zagen, doorslijpen,
frezen en slijpen. Inclusief 5 accessoires.
Type PMF 220 CE.

159.95 139.na 20.- cashback

89.na 20.- cashback

119.*

*korting via Bosch
na registratie.

69.*

*korting via Bosch
na registratie.

GRATIS Bosch Worklight t.w.v. 64.95
Kijk voor adressen, openingstijden, koopzondagen op hubo.nl.
Bekijk de folder op hubo.nl of download de Allefolders app.

HuboDHZ

HuboDHZ

HuboNL

Folder week 45-46. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 5 november t/m zondag 18 november 2018 (zolang de voorraad strekt).
Wijzigingen in prijs- en/of model evenals druk- en typefouten voorbehouden. Deze folder is gedrukt op 100% gerecycled papier.
Kijk voor de actie- en leverings-voorwaarden op hubo.nl.

