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HU MG

25%

op alle Stanley
KORTING Handgereedschappen

Handzaag

JetCut HP Fine 550 mm.

20.
27.99

99

DE NIEUWE
VERFTRENDS
VAN JOHAN

Eenhandsklem

Rolbandmaat

41.99

13.99

300 mm.

31.

49

Powerlock. 3 meter.

10.

49

Ga naar
hubo.nl/verfadvies

EEN FRISSE START...

20%
KORTING

op maatwerk
Raamdecoratie

#Hubohelpt
Bij Hubo vind je een uitgebreide collectie raamdecoratie, volledig voor je op maat gemaakt.
Denk aan Multishades, jaloezieën, plissé en rolgordijnen. Voor ieder wat wils en voor alles
een oplossing. Kom langs of kijk op hubo.nl/raamdecoratie.

METEN, MAKEN EN
MONTEREN AAN HUIS
2

Rolgordijnen
Met transparante stoffen laat je meer licht binnen, met lichtdoorlatende stoffen beperk je de
lichtinval. En verduisterende stoffen verduisteren
volledig. Hubo heeft rolgordijnen in vele kleuren,
stijlen, stoffen en dessins. Voor iedere situatie is
er een oplossing.

Jaloezieën
Jaloezieën zorgen voor een ruimtelijke en
moderne uitstraling. Dag- en zonlicht filter je in
een handomdraai, zo creëer je jouw gewenste
hoeveelheid lichtinval. Hubo heeft jaloezieën in
verschillende materialen; hout, aluminium en
kunststof.

Plisségordijnen
De stof van een plisségordijn is leverbaar in
transparant, lichtdoorlatend en verduisterend
met één of twee stoflagen. Een dubbele stoflaag
wordt ook wel honingraat genoemd.
Ook voorkomt een plisségordijn de koude trek bij
een groot raam. Hubo heeft plisségordijnen in
verschillende kleuren.

Vouwgordijnen
De stof van een vouwgordijn is leverbaar in
transparant, lichtdoorlatend en verduisterend. Als
je het vouwgordijn ophaalt, zal het vouwgordijn
zichzelf strak opvouwen door de baleinen in de
stof. Kies bij Hubo uit meer dan 250 stoffen.

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

op alle Eglo
Inbouwspots

Paulmann

LED kastlamp met
magneetcontact

vanaf 9.99

15%
KORTING

4,5 volt.
Gaat automatisch aan/uit
bij openen van deur.
Exclusief batterijen.

7.99

12.99

10.-

op Steinel
Buitenverlichting
en sensoren

Paulmann

LED kastlamp
met schakelaar

vanaf 16.99

6 volt.
Gaat automatisch aan/uit
bij openen van deur.
Exclusief batterijen.

14.

44
4

18.99

15.-

KASTDEUREN
PERFECT OP MAAT
Ook voor
schuine wanden

+ INMETEN
+ MONTEREN VANAF

750.*

Kijk voor het gehele assortiment op hubo.nl

* Raffito Basalt
 chuifdeursysteem 2 x 2,22
S
meter met 2 aluminium
omlijste deuren. Vraag naar
de voorwaarden in de winkel.
Kastinterieur verkrijgbaar
vanaf 395.-.
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VERFTRENDS

VERFTRENDS 2019

ROZE EN NUDE
S1515-Y70R

Diepe en warme kleuren die staan voor liefde, en
harmonie. Waar voorheen taupe, lever en grijstinten
de boventoon voerden in naturel op de muur, zijn
nu Roze en Nude aan zet. Een absolute trend. Vele
nuances zoals poeder, huidskleur, Oud Roze en
Make-up Roze zien we dan ook steeds meer
verschijnen in interieurs.
Zeker sinds Pantone een skincolours kleurkaart
heeft ontwikkeld - alle huidskleuren van de wereld
zijn hierin vertegenwoordigd - zijn de basiskleuren
lichter en vrouwelijker geworden.
In de mode is Nude (huidskleur) al jaren een hit!

Aan de slag!
Ga naar hubo.nl/verfadvies. Hier vertelt Johan je
alles over de verrassende voorjaarstrend en hoe je
die zelf tot leven brengt.

Zo maak jij een frisse start!
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15%
KORTING

op Karakter Mengverf

Verf met Karakter

Een kleurrijke, krachtige en hoogwaardige kwaliteitsverf.
Nu verkrijgbaar als mengverf in alle trendkleuren van 2019.

Histor

Karakter

Monodek

Muurverf
megadek

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

49.95

Voor het afwerken van
muren en plafonds
in droge ruimten.
In wit, RAL 9001 en
RAL 9010. 10 liter.

39.95

33.

29.

50

Altrex

Huishoudtrap Lima

Set Telescoopsteel
met muurverfroller

Met afgeronde treden, kniebeugel,
anti-slipvoeten en tooltray.
4-treden 64.99 50.5-treden 74.99 60.6-treden 94.99 70.-

Vanaf

50.Kijk voor het gehele assortiment op hubo.nl

95

Ook los verkrijgbaar:
telescoopsteel 6.99
muurverfroller 4.50
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Setprijs

6.

50

7

10.-

EEN FRISSE START
VAN DE DAG

25%
KORTING

op alle
Badkameraccessoires
Start & Murcia

VAST
LAAG
Knauf

OP=OP

Greenboard

60 x 120 cm. Dikte 10 mm.

vanaf 11.99

8.
25%
KORTING

4.99

99

op alle
Philips
Badkamer
verlichting

Knauf

Greenboardfiller
Vulgips voor Greenboard
en gipsplaten.

vanaf 27.99

10.99

20.

9.-

99
8

50.-

Plieger

Plieger

Duoblok verhoogd

Duoblok Pack Lyon

8 cm hoger dan normaal.
Met quick release toiletzitting; voor eenvoudig
schoonmaken. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Toilet met diepspoel en keramisch reservoir Dual
flush. Inclusief toiletzitting met softclose.

279.-

229.-

199.-

Sanox

Plieger

In wit hoogglans, grijs eiken, beton grijs en beton
antraciet. Onderkastje met keramische fontein.
Afmeting onderkast 40 x 65 x 22 cm.
Exclusief kraan. Spiegel is apart verkrijgbaar.

37 x 23 cm. Compleet met kraan en sifon.
In linker- en rechter uitvoering.

169.-

Fonteinpack Houston

Toiletmeubel Bonsai

229.-

169.- 25%

139.-

119.-

KORTING

Kijk voor het gehele assortiment op hubo.nl
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GRATIS

deurbeslag* bij een
2adore binnendeur
* t.w.v. maximaal 60 .-

10

2adore

Binnendeuren
De binnendeuren van 2adore gaan
jarenlang mee, behouden hun vorm en
zijn bestand tegen vocht.
Zowel standaard maten als
maatwerkdeuren zijn mogelijk.

Nu met GRATIS deurbeslag
t.w.v. maximaal 60,- bij
een 2adore binnendeur.
Ontdek de mogelijkheden in de winkel
of kijk op hubo.nl/deuren voor meer
inspiratie!
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Gerbera vanaf 251.- exclusief glas.
Bijvoorbeeld met GRATIS deurkruk Line RVS
Premium t.w.v. 42.50.

Aspen vanaf 380.Bijvoorbeeld met GRATIS deurkruk Coal Black
t.w.v. 59.50.

Gladiolus vanaf 251.- exclusief glas.
Bijvoorbeeld met GRATIS deurkruk Sweep Chome
t.w.v. 59.-.

Kijk voor het gehele assortiment op hubo.nl
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35%
KORTING

op alle Veilig
Profielcilinders
type Expert

30%
KORTING

op alle
Kabelhaspels

Prijsvoorbeeld:
Met 3 sleutels. Gehard stalen pinnen.
Beveiliging tegen boren en kerntrekken
anti-slagbeveiliging.

Prijsvoorbeeld:
Met 4 aansluitingen en
25 meter kabel. 3 x 1 mm2.

34.99

39.99

22.74

27.99

3
Powerplus

Decoupeerzaag
Verkrijgbaar in verschillende types en wit kleuren.

20%
KORTING

op alle Philips
TL- en LED
Buizen

- 650 watt
- Toerental 800-– 3.000/min
- 4 pendelstanden
- Max zaagdiepte: hout 65 mm, metaal 8 mm
- Inclusief 2 zaagbladen voor hout en 1 voor metaal
- Type POWX0330

49.95

39.-

Kijk voor adressen, openingstijden, koopzondagen op hubo.nl.
Bekijk de folder op hubo.nl of download de Allefolders app .

HuboDHZ

HuboDHZ

Folder week 05-06. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 januari t/m zondag 10 februari 2019 (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 leveringsvoorwaarden op hubo.nl.

HuboNL

