TIP
Bekijk zeker ook de “moestuin
essentials” achteraan in deze lĳst.
Hippe accessoires, voor kleine
prijzen!

Outlet
Nearly New
Uitzonderlĳke kortingen!
ACDspeelt constant in op de nieuwste trends. De showroom werd net vernieuwd. Daarom geniet u nu van extra
interessante prĳzen op outlet modellen.

Bestel direct via order@acd.eu

Bĳ veel producten geniet je van gratis thuislevering. Dit is enkel van
toepassing bĳ levering in België. Informeer naar de transportkost voor
levering buiten België. De foto’s kunnen afwĳken en zĳn niet bindend.

Version:VD2811.18

1. HOBBYSERRES
Instapmodellenserres
Serres vansuperieure kwaliteit ‘Prestige collectie’

2. VRĲSTAANDE TUINKAMERS
Kies voor een kwalitatieve en onderhoudsvrĳe buitenbeleving.
Gemaakt uit hoogwaardigePVC.Geniet het hele jaar door van uw tuin dankzĳ
deze geïsoleerde paviljoenen en orangerieën.

3. CARPORTS& OVERKAPPINGEN
Instapmodellen overkappingen
Overkappingenvan superieure kwaliteit ‘Aluvidacollectie’

4. MOESTUIN ESSENTIALS
Hippe accessoires, voor hippe prĳzen!

5. MOESTUIN SPECIALS
Zaaibakken, tunnelserres, specials and limited series

1. HOBBYSERRES
Hobbyserres zĳn de ‘core-business’ van ACD.
Hier kan u ze vinden aan een scherpe prĳs!

Nieuw in orignele verpakking
Intro grow Ivy
Budgetvriendelĳk instapmodel in tuinbouwglas.

SPECIFICATIES
-

Kleur

Aluminium

-

Oppervlakte

5 m²

-

Breedte

1,93 m

-

Lengte

2,57 m

-

Goot -en nokhoogte

1,21 / 1,95 m

-

1 dakraam

-

Gratis thuislevering in België

-

Exclusief fundering aan € 150

€ 699
€ 550
BTW. inbegrepen

Nieuw in orignele verpakking
Intro grow Lily
Budgetvriendelĳk instapmodel in tuinbouwglas.

SPECIFICATIES
-

Kleur

Aluminium

-

Oppervlakte

6,2 m²

-

Breedte

193 cm

-

Lengte

319 cm

-

Goot -en nokhoogte

121 / 195 cm

-

2 dakramen

-

Gratis thuislevering in België

-

Exclusief fundering aan € 160

€ 799
€ 650
BTW. inbegrepen

Nieuw in orignele verpakking
Intro grow Oliver
Budgetvriendelĳk instapmodel in tuinbouwglas.

SPECIFICATIES
-

Kleur

Aluminium

-

Oppervlakte

9,9 m²

-

Breedte

257 cm

-

Lengte

384 cm

-

Goot -en nokhoogte

120 /222,9 cm

-

2 dakramen

-

Gratis thuislevering in België

-

Exclusief fundering aan € 225

€ 1199
€ 950
BTW. inbegrepen

Nieuw in orignele verpakking
Basic 300
De BASICkas is een instapmodel met een goedeprĳs-kwaliteitsverhouding, met 4 mm dubbelwandige
polycarbonaatplaten. Deze kas heeft een stevige, onderhoudsvrĳe aluminiumconstructie.

SPECIFICATIES
-

Oppervlakte

3.00 m²

-

Breedte

197 cm

-

Lengte

152 cm

-

Nokhoogte

197 cm

-

1 deur + 1 dakraam

-

Gratis thuislevering in België

€ 350

-

Fundering optioneel voor 125 €

BTW. inbegrepen

€ 650

Nieuw in orignele verpakking
Basic 450
De BASICkas is een instapmodel met een goedeprĳs-kwaliteitsverhouding, met 4 mm dubbelwandige
polycarbonaatplaten. Deze kas heeft een stevige, onderhoudsvrĳe aluminiumconstructie.

SPECIFICATIES
-

Oppervlakte

4.50 m²

-

Breedte

197 cm

-

Lengte

224 cm

-

Nokhoogte

197 cm

-

1 deur + 1 dakraam

-

Gratis thuislevering in België

€ 895
€ 450

-

Fundering optioneel voor 145 €
BTW. inbegrepen

Nieuw in orignele verpakking
Basic 600
De BASICkas is een instapmodel met een goedeprĳs-kwaliteitsverhouding, met 4 mm dubbelwandige
polycarbonaatplaten. Deze kas heeft een stevige, onderhoudsvrĳe aluminiumconstructie.

SPECIFICATIES
-

Oppervlakte

6.00 m²

-

Breedte

197 cm

-

Lengte

296 cm

-

Nokhoogte

197 cm

-

1 deur + 1 dakraam

€ 1115

Gratis thuislevering in België
-

Basis monteerbaar op een betonnen funderingsbalk
(Extra fundering niet meer beschikbaar)

€ 600
BTW. inbegrepen

Nieuw in orignele verpakking
Kaskraker 4.8
De compacte tuinserre voor een extra kweekruimte.
Dit model heeft een mooie grootte. Hierdoor is het mogelĳk verschillende lekkernĳen te zaaien, terwĳl u
alles onder controle hebt!

SPECIFICATIES
-

Gratis veiligheidsglas

-

Breedte

215 cm

-

Lengte

224 cm

-

Nokhoogte

191 cm

-

1 Schuifdeur en 1 dakraam

€ 780

Gratis thuislevering in België
-

Fundering optioneel voor 145 €

€ 599
BTW. inbegrepen

Demo model
Miccolo 04
Eenunieke muurrserre, perfect voor uw balkon, terras of in de stadstuinen.
Zelfdragende aluminium fundering - monteer gemakkelĳk zelf uw serre - Dit model werd éénmalig uitgestald op een
tuinbeurs.
Frame gecoat in RAL9005 (Zwart gelakt)

Beursmodel, éénmalig gebruikt. (Excl. wand)
* Extra opties:
- 2 schappen
- 1 inzethor RAL 9005 (zwart)
- set 2 waterafvoerbuizen aluminium RAL 9005 (zwart)

SPECIFICATIES
-

Gratis veiligheidsglas 4mm

+ gehamerd glas in het dak (voorkant: Float/klaar glas)

-

Oppervlakte

2.46 m²

-

Breedte

0,82 m

-

Lengte

2,98 m

-

Goot-nokhoogte

1,79/2,19 m

-

dubbele schuifdeur

Extra opties*

-

Gratis thuislevering in België

-

Inclusief zelfdragende fundering

€ 1889

- 10 %

€ 1699
BTW. inbegrepen

Montage door ACD: € 590

Demo model
Piccolo 03
Een unieke serre, perfect voor uw balkon, terras of in de stadstuinen.
Frame gecoat in RAL3022 (Zalmrood)

Beursmodel, éénmalig gebruikt.
Geniet van een uitzonderlĳke korting op deze serre
met bĳhorende accessoires:
- 1 deur en hordeur (gecoat)
- slot voor deur (gecoat)
- 2 hoektafels (gecoat)

SPECIFICATIES
-

Gratis veiligheidsglas 4mm

+ gehamerd glas in het dak (zĳwanden: Float/klaar glas)

-

Oppervlakte

3,56 m²

-

Breedte

1,59 m

-

Lengte

2,24 m

-

Goot-nokhoogte

1,79/2,21 m

-

1 deur + 1 dakraam + 1 hordeur

Deurplaatsing 360° (voor- of zĳkant)

-

Gratis thuislevering in België

-

Inclusief zelfdragende fundering

Profiteer van deze
full optiondeal!

- 25 %

€ 1993
€ 1495
BTW. inbegrepen

Montage door ACD: € 565

Demo model
Piccolo 03
Een unieke serre, perfect voor uw balkon, terras of in de stadstuinen.
Frame in ALU

Beursmodel, éénmalig gebruikt.
Geniet van een uitzonderlĳke korting op deze serre
met bĳhorende DESIGNPACkin alu:
- 1 Automatischeraamopener
- 2 ALUafvoerbuizen
- 1 inzethordeur (RAL9005)
- 1 nokversiering

SPECIFICATIES
-

Gratis veiligheidsglas 4mm

+ gehamerd glas in het dak (zĳwanden: Float/klaar glas)

-

Oppervlakte

3,56 m²

-

Breedte

1,59 m

-

Lengte

2,24 m

-

Goot-nokhoogte

1,79/2,21 m

-

1 deur + 1 dakraam

Deurplaatsing 360° (voor- of zĳkant)

-

Gratis thuislevering in België

-

Inclusief zelfdragende fundering

Profiteer van deze
full optiondeal!
€ 1538
€ 1385
BTW. inbegrepen

Montage door ACD: € 565

Demo model
Piccolo 03
Een unieke serre, perfect voor uw balkon, terras of in de stadstuinen.
Frame gecoat in RAL6018 (groen)

Beursmodel, éénmalig gebruikt.
Geniet van een uitzonderlĳke korting op deze serre
met bĳhorende opties:
- 2 PVC afvoerbuizen
- 1 deurslot

SPECIFICATIES
-

Gratis veiligheidsglas 4mm

+ gehamerd glas in het dak (zĳwanden: Float/klaar glas)

-

Oppervlakte

3,56 m²

-

Breedte

1,59 m

-

Lengte

2,24 m

-

Goot-nokhoogte

1,79/2,21 m

-

1 deur + 1 dakraam

Deurplaatsing 360° (voor- of zĳkant)

-

Gratis thuislevering in België

-

Inclusief zelfdragende fundering

€ 1592
€ 1355

Montage door ACD: € 565

BTW. inbegrepen

Demo model
Piccolo 03
Een unieke serre, perfect voor uw balkon, terras of in de stadstuinen.
Frame gecoat in RAL6018 (groen)

Beursmodel, éénmalig gebruikt.
Geniet van een uitzonderlĳke korting op deze serre
met bĳhorende opties:
- 2 PVC afvoerbuizen
- 1 deurslot

SPECIFICATIES
-

Gratis veiligheidsglas 4mm

+ gehamerd glas in het dak (zĳwanden: Float/klaar glas)

-

Oppervlakte

3,56 m²

-

Breedte

1,59 m

-

Lengte

2,24 m

-

Goot-nokhoogte

1,79/2,21 m

-

1 deur + 1 dakraam

Deurplaatsing 360° (voor- of zĳkant)

-

Gratis thuislevering in België

-

Inclusief zelfdragende fundering

€ 1592
€ 1355
BTW. inbegrepen

Montage door ACD: € 565

Demo model
Piccolo 03
Een unieke serre, perfect voor uw balkon, terras of in de stadstuinen.
Frame gecoat in RAL5012 (blauw)

Beursmodel, éénmalig gebruikt.
Geniet van een uitzonderlĳke korting op deze serre
met bĳhorende opties:
- 2 PVC afvoerbuizen
- 1 deurslot

SPECIFICATIES
-

Gratis veiligheidsglas 4mm

+ gehamerd glas in het dak (zĳwanden: Float/klaar glas)

-

Oppervlakte

3,56 m²

-

Breedte

1,59 m

-

Lengte

2,24 m

-

Goot-nokhoogte

1,79/2,21 m

-

1 deur + 1 dakraam

Deurplaatsing 360° (voor- of zĳkant)

-

Gratis thuislevering in België

-

Inclusief zelfdragende fundering

€ 1592
€ 1355

Montage door ACD: € 565

BTW. inbegrepen

Demo model
Piccolo 03
Een unieke serre, perfect voor uw balkon, terras of in de stadstuinen.
Frame gecoat in RAL5012 (blauw)

Beursmodel, éénmalig gebruikt.
Geniet van een uitzonderlĳke korting op deze serre
met bĳhorende opties:
- 2 PVC afvoerbuizen
- 1 deurslot

SPECIFICATIES
-

Gratis veiligheidsglas 4mm

+ gehamerd glas in het dak (zĳwanden: Float/klaar glas)

-

Oppervlakte

3,56 m²

-

Breedte

1,59 m

-

Lengte

2,24 m

-

Goot-nokhoogte

1,79/2,21 m

-

1 deur + 1 dakraam

Deurplaatsing 360° (voor- of zĳkant)

-

Gratis thuislevering in België

-

Inclusief zelfdragende fundering

€ 1592
€ 1355
BTW. inbegrepen

Montage door ACD: € 565

Demo model
Piccolo 03
Een unieke serre, perfect voor uw balkon, terras of in de stadstuinen.
Frame gecoat in RAL3014 (roze)

Beursmodel, éénmalig gebruikt.
Geniet van een uitzonderlĳke korting op deze serre
met bĳhorende opties:
- 2 PVC afvoerbuizen
- 1 deurslot

SPECIFICATIES
-

Gratis veiligheidsglas 4mm

+ gehamerd glas in het dak (zĳwanden: Float/klaar glas)

-

Oppervlakte

3,56 m²

-

Breedte

1,59 m

-

Lengte

2,24 m

-

Goot-nokhoogte

1,79/2,21 m

-

1 deur + 1 dakraam

Deurplaatsing 360° (voor- of zĳkant)

-

Gratis thuislevering in België

-

Inclusief zelfdragende fundering

€ 1592
€ 1355
BTW. inbegrepen

Montage door ACD: € 565

Demo model
Piccolo 03
Een unieke serre, perfect voor uw balkon, terras of in de stadstuinen.
Frame gecoat in RAL1018 (geel)

Beursmodel, éénmalig gebruikt.
Geniet van een uitzonderlĳke korting op deze serre
met bĳhorende opties:
- 2 PVC afvoerbuizen
- 1 deurslot

SPECIFICATIES
-

Gratis veiligheidsglas 4mm

+ gehamerd glas in het dak (zĳwanden: Float/klaar glas)

-

Oppervlakte

3,56 m²

-

Breedte

1,59 m

-

Lengte

2,24 m

-

Goot-nokhoogte

1,79/2,21 m

-

1 deur + 1 dakraam

Deurplaatsing 360° (voor- of zĳkant)

-

Gratis thuislevering in België

-

Inclusief zelfdragende fundering

€ 1592
€ 1355

Montage door ACD: € 565

BTW. inbegrepen

Demo model
Piccolo 03
Een unieke serre, perfect voor uw balkon, terras of in de stadstuinen.
Frame gecoat in RAL5012 (lichtblauw)

Beursmodel, éénmalig gebruikt.
Geniet van een uitzonderlĳke korting op deze serre
met bĳhorende opties:
- 2 PVC afvoerbuizen
- 1 deurslot

SPECIFICATIES
-

Gratis veiligheidsglas 4mm

+ gehamerd glas in het dak (zĳwanden: Float/klaar glas)

-

Oppervlakte

3,56 m²

-

Breedte

1,59 m

-

Lengte

2,24 m

-

Goot-nokhoogte

1,79/2,21 m

-

1 deur + 1 dakraam

Deurplaatsing 360° (voor- of zĳkant)

-

Gratis thuislevering in België

-

Inclusief zelfdragende fundering

€ 1592
€ 1355

Montage door ACD: € 565

BTW. inbegrepen

Demo model
Piccolo 03
Een unieke serre, perfect voor uw balkon, terras of in de stadstuinen.
Frame gecoat in RAL3022 (rood)

Beursmodel, éénmalig gebruikt.
Geniet van een uitzonderlĳke korting op deze serre
met bĳhorende opties:
- 2 PVC afvoerbuizen
- 1 deurslot

SPECIFICATIES
-

Gratis veiligheidsglas 4mm

+ gehamerd glas in het dak (zĳwanden: Float/klaar glas)

-

Oppervlakte

3,56 m²

-

Breedte

1,59 m

-

Lengte

2,24 m

-

Goot-nokhoogte

1,79/2,21 m

-

1 deur + 1 dakraam

Deurplaatsing 360° (voor- of zĳkant)

-

Gratis thuislevering in België

-

Inclusief zelfdragende fundering

€ 1592
€ 1355
BTW. inbegrepen

Montage door ACD: € 565

Demo model
Piccolo 02
Een unieke serre, perfect voor uw balkon, terras of in de stadstuinen.
Frame gecoat in RAL6018 (groen)

Beursmodel, éénmalig gebruikt.
Geniet van een uitzonderlĳke korting op deze serre
met bĳhorende opties:
- 2 PVC afvoerbuizen
- 1 deurslot

SPECIFICATIES
-

Gratis veiligheidsglas 4mm

+ gehamerd glas in het dak (zĳwanden: Float/klaar glas)

-

Oppervlakte

3,56 m²

-

Breedte

1,59 m

-

Lengte

1,48 m

-

Goot-nokhoogte

1,79/2,21 m

-

1 deur + 1 dakraam

Deurplaatsing 360° (voor- of zĳkant)

-

Gratis thuislevering in België

-

Inclusief zelfdragende fundering

€ 1406
€ 1195
BTW. inbegrepen

Montage door ACD: € 540

Demo model
Piccolo 02
Een unieke serre, perfect voor uw balkon, terras of in de stadstuinen.
Frame gecoat in RAL1018 (geel)

Beursmodel, éénmalig gebruikt.
Geniet van een uitzonderlĳke korting op deze serre
met bĳhorende opties:
- 2 PVC afvoerbuizen
- 1 deurslot

SPECIFICATIES
-

Gratis veiligheidsglas 4mm

+ gehamerd glas in het dak (zĳwanden: Float/klaar glas)

-

Oppervlakte

3,56 m²

-

Breedte

1,59 m

-

Lengte

1,48 m

-

Goot-nokhoogte

1,79/2,21 m

-

1 deur + 1 dakraam

Deurplaatsing 360° (voor- of zĳkant)

-

Gratis thuislevering in België

-

Inclusief zelfdragende fundering

€ 1406
€ 1195
BTW. inbegrepen

Montage door ACD: € 540

Demo model
Piccolo 02
Een unieke serre, perfect voor uw balkon, terras of in de stadstuinen.
Frame gecoat in RAL5012 (lichtblauw)

Beursmodel, éénmalig gebruikt.
Geniet van een uitzonderlĳke korting op deze serre
met bĳhorende opties:
- 2 PVC afvoerbuizen
- 1 deurslot

SPECIFICATIES
-

Gratis veiligheidsglas 4mm

+ gehamerd glas in het dak (zĳwanden: Float/klaar glas)

-

Oppervlakte

3,56 m²

-

Breedte

1,59 m

-

Lengte

1,48 m

-

Goot-nokhoogte

1,79/2,21 m

-

1 deur + 1 dakraam

Deurplaatsing 360° (voor- of zĳkant)

-

Gratis thuislevering in België

-

Inclusief zelfdragende fundering

€ 1406
€ 1195
BTW. inbegrepen

Montage door ACD: € 540

Nieuw in originele verpakking
Serranova 36
Een unieke serre met helder glas in het dak, perfect als kweekserre en als extra leefruimte.
Frame gecoat in RAL7016 (antraciet grĳs)

SPECIFICATIES
-

Gratis veiligheidsglas 4mm

FLOAT/klaar glas in het dak en zĳwanden

-

Oppervlakte

13,69 m²

-

Breedte

3,07 m

-

Lengte

4,46 m

-

Goot-nokhoogte

1,80/2,60 m

-

1 extra brede deur van 95cm + 2dakramen

-

Gratis thuislevering in België

-

Inclusief zelfdragende fundering

€ 3077
€ 2649
BTW. inbegrepen

Montage door ACD: € 656
(Excl. werktafel en accessoires)

Nieuw in originele verpakking

Combotuinserre + berging
Een slimme combinatie tussenberging en serre is een must-have!

Je hebt geenapart tuinhuis meer nodigom je tuinmateriaal opte bergen.
Frame gecoat in RAL9005 (zwart)

SPECIFICATIES
-

Gratis veiligheidsglas 4mm

+ gehamerd glas in het dak (tuinhuis : zwart glas - serre: Float/klaar glas)

-

Oppervlakte

8,61 m²

-

Breedte

2,32 m

-

Lengte

3,71 m

-

Goot-nokhoogte

1,79/2,35 m

-

1 deur + 1 dakraam

+ tussenwand met glazen schuifdeur

-

Gratis thuislevering in België
Inclusief zelfdragende fundering
Montage door ACD: € 809
(Excl. vloer + werktafel)

€ 3049

- 25%

€ 2285
BTW. inbegrepen
BTW. inbegrepen

Demo model

Walhalla lounge: Design & multifunctioneel
Deze slimme combinatie tussen opslag en serre is een must-have! Bovendienheb je geen tuinhuis meer nodigom
je tuin gerief op te bergen. De Walhalla heeft een 100% houtenstructuur in Thermowood.
Frame gecoat in RAL 9005 (zwart)

DESIGN:
-

Gratis veiligheidsglas 4mm

+ gehamerd glas in het dak (glazen ruimte)

-

Totale oppervlakte

13,98m² (8,64 m² glazen ruimte + 3,62 m² houten gedeelte)

-

Breedte

3,12 m

-

Lengte

4,49 m

-

Goot & nokhoogte

1,79 /2,59 m

-

Fundering

Zelfdragende fundering

-

Glas voorkant & zĳkant

Veiligheidsglas: Float/klaar glas

-

Dakraam

Veiligheidsglas: Gehamerd glas

Demo model

Tuinhuis (Thermowood)
- Duurzaamheidsklasse I
- Ecologisch
- Hét alternatief voor tropisch hout

Clipsysteem
- Het resultaat is een onzichtbare, esthetische en naadloze
bevestiging.
- De clips zorgen voor optimale
verluchting dankzĳ een isolerende laag
tussen de bedekking en het dragende
frame.
- De clips zorgen voor optimale
verluchting dankzĳ een isolerende laag
tussen de bedekking en het dragende
frame.

OPTIES inbegrepen:
-

Thermowood Essen afwerking aan de buitenzĳde

-

Thermowood Essen draaideur met slot en deurstop

-

Houten gedeelte volledig afgewerkt aan de binnenkant

-

Isolatie voorzienin het houten gedeelte

-

Vloer Thermowood in het houten gedeelte

-

Tussenwandin thermowood met glazen schuifdeur

-

LED-verlichting voorzienin het houten gedeelte

€ 16.450

€13.350
BTW. inbegrepen

-

Montage mogelĳk op aanvraag

-

Ophalen mogelĳk in onze showroom in Roeselare

Demo model

Walhalla lounge: Design & multifunctioneel
Deze slimme combinatie tussen opslag en serre is een must-have! Je hebt ookgeen tuinhuis meer nodig om je
tuingerief opte bergen. De Walhalla heeft een 100% houtenstructuur in Thermowood.
Frame gecoat in RAL 9005 (zwart)

DESIGN:
-

Gratis veiligheidsglas 4mm

+ gehamerd glas in het dak (glazen ruimte)

-

Totale oppervlakte

13,98m² (8,64 m² glazen ruimte + 3,62 m² houten gedeelte)

-

Breedte

3,12 m

-

Lengte

4,49 m

-

Goot & nokhoogte

1,79 /2,59 m

-

Fundering

Zelfdragende fundering

-

Glas voorkant & zĳkant

Veiligheidsglas: Float/klaar glas

-

Dakraam

Veiligheidsglas: Gehamerd glas

Demo model

Tuinhuis (Thermowood)
- Duurzaamheidsklasse 1
- Ecologisch
- Hét alternatief voor tropisch hout

Clipsysteem
- Het resultaat is een onzichtbare, esthetische en naadloze
bevestiging.
- De clips zorgen voor optimale
verluchting dankzĳ een isolerende laag
tussen de bedekking en het dragende
frame.
- De clips zorgen voor optimale
verluchting dankzĳ een isolerende laag
tussen de bedekking en het dragende
frame.

OPTIES inbegrepen:
-

Thermowood Essen afwerking aan de buitenzĳde

-

Thermowood Essen draaideur met slot

-

Tussenwand in Thermowood met glazen schuifdeur

-

Vloer Thermowood in het houten gedeelte en glazen ruimte

-

Montage mogelĳk op aanvraag

-

Ophalen mogelĳk in Beervelde

€ 9.995

€5.990
BTW. inbegrepen

2. VRĲSTAANDE
& GEÏSOLEERDE
TUINKAMERS
Kies voor een kwalitatieve, geïsoleerde en onderhoudsvrĳe buitenbeleving.
Geniet het hele jaar door van uw tuin dankzĳ dezepaviljoenen en orangerieën.

Nordic bied je bescherming tegen wind, regen en kou.
Met moderne materialen, deskundige productie en creatieve flair te combineren,
hebben Nordic GardenBuildings visueel aantrekkelĳke pavillions en orangeries
ontwikkeld.
Ontdek welk Nordic Garden Building wĳ voor jou in de aanbieding hebben...

Demo model
Losstaande veranda “Scanline GH7”
Geïsoleerde tuinkamer, hobbyruimte of business lounge.
Kweek en overwinter tropische planten, overstĳg de seizoenen: 365 dagengenieten, 360 graden zicht opde tuin.
Frame : buitenzĳde zwart, binnenkant wit

SPECIFICATIES
-

Materiaal

PVCu

-

Dak

Helder polycarbonaat

-

Dubbele beglazing

Veiligheidsglas 28 mm zĳwanden

-

Oppervlakte

7,68 m²

-

Breedte

2,40 m

-

Diepte

3,20 m

-

Goot-nokhoogte

/2,5 m

-

Vloer

Houten Thermowood vloer

-

Fundering

Aluminium (extra fundering niet nodig)

-

1 dakraam met ventilatiestand + 1 kantelraam op zĳkant + 1 brede draaideur
met meerpuntslot

€ 6950
€ 4900

-

Sill packer: Lage aluminiumdrempel en afwerking aan onderrand naar buiten toe.
Levering en montage mogelĳk in regie.

BTW. inbegrepen

Demo model
Paviljoen “Melbourne 1400”
Een prachtige, geïsoleerde paviljoen in Engelsestĳl. Afgewerkt met roeden in dubbel glas en een paneel onder
elk raam. Frame : buitenzĳde wit, binnenkant wit

Uitzonderlĳk aanbod:
Beursmodel Beervelde.
SPECIFICATIES
Uniek systeem!
-

Materiaal

PVCu

-

Dak

Polycarbonaat

-

Oppervlakte

9,5 m²

-

Breedte

2,79 m

-

Diepte

3,38 m

-

Dubbele beglazing

Veiligheidsglas 28 mm zĳwanden

-

1 dubbele deur met meerpuntslot

-

4 afsluitbare ramen

-

Verstelbare deurscharnieren

Het gootsysteem
maakt de constructie
verbazingwekkend sterk.

€ 12.660-

- 50 %
€ 6330

-

Sill packer: Lage aluminiumdrempel en afwerking aan onderrand naar buiten toe.
BTW. inbegrepen

Levering en montage mogelĳk in regie.

Demo model
Paviljoen “Melbourne 1400”
Een prachtige, geïsoleerde paviljoen in Engelsestĳl. Afgewerkt met roeden in dubbel glas en een paneel onder
elk raam. Frame : buitenzĳde wit, binnenkant wit

Te bezichtigen in onze
showroom in Roeselare!
SPECIFICATIES
-

Materiaal

PVCu

-

Dak

Dakpanstructuur

-

Oppervlakte

9,5 m²

-

Breedte

2,79 m

-

Diepte

3,38 m

-

Dubbele beglazing

Veiligheidsglas 28 mm zĳwanden

-

1 dubbele deur met meerpuntslot

-

4 afsluitbare ramen

Uniek systeem!
Het gootsysteem
maakt de constructie
verbazingwekkend sterk.

€ 16.000-

Verstelbare deurscharnieren

-

Sill packer: Lagealuminiumdrempel en afwerking
aan onderrand naar buiten toe.

Levering en montage mogelĳk in regie.

- 45 %
€ 8800
BTW. inbegrepen

Demo model
Buitenkantoor/ relaxruimte in stĳl “Berkshire”
Geïsoleerde tuinkamer.
Een duurzame investering voorhet leven - genieten met volle teugen van uw tuin!
Frame : buitenzĳde zwart, binnenkant wit

Te bezichtigen in onze
showroom in Roeselare!
SPECIFICATIES
Uniek systeem!
-

Materiaal

PVCu

-

Dak

Helder polycarbonaat

-

Oppervlakte

13,5 m²

-

Breedte

3m

-

Diepte

4,5 m

-

Dubbele beglazing

Veiligheidsglas 28 mm zĳwanden

-

1 dubbele deur met meerpuntslot

-

2 afsluitbare ramen

-

Sill packer: Lagealuminiumdrempel en afwerking

Het gootsysteem
maakt de constructie
verbazingwekkend sterk.

aan onderrand naar buiten toe.

€ 15990

- 40 %
€ 9600

Levering en montage mogelĳk in regie.

BTW. inbegrepen

Demo model
Oxfordshire 1500
Een tĳdloos gebouwen één vande populairste orangeriën.
Frame : buitenzĳde wit, binnenkant wit

Te bezichtigen in onze
showroom in Beveren!
SPECIFICATIES
Uniek systeem!

-

Materiaal

PVCu

-

Dak

veiligheidsglas 28 mm

maakt de constructie

-

Oppervlakte

15 m²

verbazingwekkend sterk.

-

Lengte

5m

-

Diepte

3,5 m

-

Dubbele beglazing

Veiligheidsglas 28 mm zĳwanden

-

1 dubbele deur met meerpuntslot

-

2 afsluitbare ramen zĳkant

-

2 dakventilatieramen

-

Sill packer: Lagealuminiumdrempel en afwerking

Het gootsysteem

aan onderrand naar buiten toe.

€ 24565

- 45 %
€ 13510

BTW. inbegrepen
Optie: dak in luxe glas (28 mm). Visueelprachtig, thermisch isolerend en een aangenameblauwe schĳn.
Levering en montage mogelĳk in regie.

Demo model
Oxfordshire 1500
Een duurzame investering voorhet leven - Profiteer aan een overvloedvan je tuin.
Frame : buitenzĳde wit, binnenkant wit

SPECIFICATIES
Uniek systeem!
-

Materiaal

PVCu

-

Dak

veiligheidsglas 28 mm

-

Oppervlakte

15 m²

-

Lengte

5m

-

Diepte

3,5 m

-

Dubbele beglazing

-

1 dubbele deur met een vergrendelbaar slot

-

2 sluitbare ramen zĳkant

-

2 dakventilatieramen

Het gootsysteem
maakt de constructie
verbazingwekkend sterk.

€ 24 565

- 40 %

14 740
BTW. inbegrepen

Optie: dak in luxe glas (28 mm). Visueelprachtig, thermisch isolerend en een aangenameblauwe schĳn.
Levering en montage mogelĳk in regie.

3. CARPORTS&
OVERKAPPINGEN

Instapmodellen overkappingen.
Overkappingenvan superieure kwaliteit ‘Aluvida collectie’

Nieuw in originele verpakking
Comfortroof
Frisse overkapping aan een unieke prĳs!
Duurzame, kwalitatieve materialen: aluminium en dubbelwandigpolycarbonaat.
Geleverd in zelfbouwpakket.

SPECIFICATIES
-

Kleur

Wit

-

Materiaal

Aluminium en dubbelwandig polycarbonaat

-

Oppervlakte

11,20 m²

-

Breedte

2m

-

Lengte

5,60 m

-

Hoogte

2,21 m

€ 2100

- 62 %
€ 799
BTW. inbegrepen
Optie: d Prĳs afgehaald bĳ ACD(Roeselare)ak in luxe glas (28 mm). Visueelprachtig, thermisch isolerend
en een aLevering en montage mogelĳk in regie.

Demo model
Combinatie carport & fietsenopberging
Een kwalitatieve overkapping/ carport. Voorzien van een trendy toets met de vaste glazen wandenin opaal. Dit
maakt de mogelĳkheden voor deze ARC-8 compleet.

SPECIFICATIES
-

Kleur

Kwartsgrĳs (ral 7039 structuurlak)

-

Oppervlakte

25,5 m²

-

Breedte

3m

-

Lengte

8,5 m

-

Hoogte

2,30 m

€ 17 650

- 55 %

€ 9800
BTW. niet inbegrepen

Optie: d Prĳs afgehaald bĳ ACD(Roeselare)ak in luxe glas (28 mm). Visueelprachtig, thermisch isolerend
en een aLevering en montage mogelĳk in regie.

4. MOESTUIN
ESSENTIALS
Deze accessoires zĳn een must voor elke moestuin!

Bestellen?
Stuur een mailtje met je
bestelling naar order@acd.eu
Vergeet zeker niet het juiste
product, artikelnummer en aantal
door te geven.
Je nieuwe producten kan je
al afhalen bĳ ACD,5 dagen na
bestelling.

Profiteer snel van deze
mega deals!

Outlet
moestuin essentials
*

(* Prĳzen zĳn exclusief verzendingskosten)

KWEEKREK
77 x 40 x 77 cm
8,50 kg
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Onzekweekrekjes zĳn klein en laag zodat je met weinig
plaats een maximum aantal plantjes kan opkweken.
Geleverdinclusief 6 zaaikistjes.

Magenta

Pastelblauw

art. 371301

art. 371307

€ 59 €20

€ 59 €20

Geelgroen

Rood

art. 371302

art. 371304

€ 59 €20

€ 59 €20

Oranje

Mosgroen

art. 371305

art. 371306

€ 59 €20

€ 59 €20

Optie: d Prĳs afgehaald bĳ ACD(Roeselare)ak in luxe glas (28 mm). Visueelprachtig, thermisch isolerend
en ee

TUINTAFEL
77 x 40 x 77 cm
6,50 kg
Deze tuintafel heeft houten latjes bovenaan,waar u uw planten
mooi kan op plaatsen. Onderaan bevindt zich een legblad.

oor op
rmaker v
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serre!
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terras,

Magenta

Geelgroen

art. 371311

art. 371312

€ 69 €25

€ 69 €25

Pastelblauw

Rood

art. 371317

art. 371314

€ 69 €25

€ 69 €25

Oranje

Mosgroen

art. 371315

art. 371316

€ 69 €25

€ 69 €25

Optie: d Prĳs afgehaald bĳ ACD(Roeselare)ak in luxe glas (28 mm). Visueelprachtig, thermisch isolerend
en een a

OPPOTTAFEL
77 x 40 x 100 cm
8,50 kg
Composttafels zĳn ideaal voor het verpotten van planten.
Je kunt het bovenstewerkblad hiervoor gebruiken.
Aan de 3 zĳkanten zĳn rechtopstaande wanden voorzien zodat
alle aarde op de tafel terechtkomt en niet op de grond!
De onderste plank kan je gebruiken als stapelruimte van lege
potjes, handschoenen en nog veel meer.

Magenta
art. 371321

€ 69 €30

Rood
art. 371324

€ 69 €30

Oranje
art. 371325

€ 69 €30

PROPOGATOR (DEKSEL HOOG)
54 x 29 x19 cm
0,24 kg

art. 370004

€ 5,35€ 2

Ideaal voor een snellere kieming en groei van uw zaaigoed of
het bewortelen van uw stekken.

Optie: d Prĳs afgehaald bĳ ACD(Roeselare)ak in luxe glas (28 mm). Visueelprachtig, thermisch isolerend
en een a

VEGTRUGKIDS
49 x 46 x 63 cm
4,80 kg

art. 371378

€ 89 €40

De ideale Vegtrug voor kinderen. Met een hoogte van 63 cm
kan deze Vegtrug eveneensdienst doen als extra plantenbak
om uw terras op te fleuren.
• V-vorm, plant verschillende soorten groenten
• Ideale hoogte voor kinderen
• Uitstekendeventilatie

VERVANGHOES
VEGTRUGKIDS
49 x 46 x 40 cm
0,20 kg

VEGTRUGKIDS WORKBENCH
48 x 48 x 63 cm
6,50 kg

art. 371395

€ 7,59€ 3

art. 371379

€ 99 €45

De ideale werktafel voor kinderen.
Deze werktafel heeft iets weg van een lessenaar, weliswaar
voor in de ‘moestuinklas’.
(hier vindt u geen schrĳfgerief, maar moestuinmateriaal.)
Uw kind kan hier naar hartenlust potten en verpotten, na het
harde werk kunnen de spulletjes netjes worden opgeborgen.
Daarnaast is er ook nog een extra schapje voorzien.

VEGTRUGMINI
75 x 63 x 80 cm
14,00 kg

art. 371396

€ 149€70

De Vegtrug Mini is een erg degelĳke houten bak. Net als de
grotere VegTrugsheeft ook dit model een V-vorm. Hierdoor
plant u ook groenten met diepere wortels in het midden. Het
heeft een aangename hoogte en kan zo ook gebruikt worden
door rolstoelgebruikers. De VegTrugmini is compact, waardoor
u hem vrĳwel overal kan gebruiken, op balkon of terras…

VERVANGHOES
VEGTRUGMINI
75 x 63 x 60 cm
0,20 kg

art. 371397

€ 9,49€ 5

Optie: d Prĳs afgehaald bĳ ACD(Roeselare)ak in luxe glas (28 mm). Visueelprachtig, thermisch isolerend
en een a

POPPY
65 x 40 x 79 cm
4,70 kg
Dezepoppy heeft een vilten inleg die water en luchtdoorlatend
is. Dit helpt de ideale vochtigheid te behouden en is goed voor
de wortels van de planten.
De vilten plantentas is verkrĳgbaar in meerdere kleuren en kan
makkelĳk vervangen worden, naargelang smaak of seizoen.
•
•
•
•

inhoud van 50 liter
gepoedercoat staal
licht gewicht: eenvoudigte verplaatsen of opbergen
opklapbaar= snel en gemakkelĳk op te bergen

De vilten inleg is super licht en maakt het geheel niet
onnodig zwaar (ideaal voor daken, terrassen en balkons).
+

VERVANGHOES VOORPOPPY
0,20 kg

SUPERPROMOTIE!
SAMENVOOR:€ 76 €30

Poppy rood

Poppypaars

art. 371340

art. 371342

Vervanghoes rood
art. 371360

Vervanghoes paars

€ 76 €30

€ 76 €30

Poppy blauw
art. 371343

Poppyzwart
art. 371344

Vervanghoes blauw
art. 371363

Vervanghoes zwart
art. 371364

€ 76 €30

€ 76 €30

art. 371362

Optie: d Prĳs afgehaald bĳ ACD(Roeselare)ak in luxe glas (28 mm). Visueelprachtig, thermisch isolerend
en een a

4. MOESTUIN
SPECIALS
Zaaibakken, tunnelserres, specials and limited series!

AEROSPRING:
kweekbak/hydrocultuur
1,95m x 0,65 m x 0,65 m

€ 599 €499

De nieuwe moestuin op 1m² met een super rendement!
• G esloten circuit met een besproeiingssysteem dat 90%
minder water verbruikt
• Ideaal voor salades én een kruidentuin
• Ruimte voor 36 planten

TUNNELSERRE JARDINERIE 12M²
3m B x 4m L - nokhoogte 2,17m

€ 1149 €599

• Zijdelingse verluchting tot 70cm H
• Draaideur op voor-en achterzĳde 1m B
• Gewapend PVC (300micron - UV-bestendig)

g

CULTI ABRIS SHELTER 12M²
3m B x 4m L - nokhoogte 2,40m

€ 455 €299

• Inclusief grijs dekzeil
• Ook ideaal als shetler-opbergruimte
• Grondankers inbegrepen

g

Optie: d Prĳs afgehaald bĳ ACD(Roeselare)ak in luxe glas (28 mm). Visueelprachtig, thermisch isolerend
en een a

PROFESSIONEEL DEKSEL (voor zaaibakken) 6 ramen* (rollend op 3 rails)*foto met 4 ramen
140 cm x 437 cm - 6,12m² (voorzĳde 35cm H - achterizĳde 45 cm H)
• Gepatenteerd systeem : rollende ramen voor het open en sluiten
• Deksel met 4 mm veiligheidsglas
• Met bevestigingsstukken

in hout*
panelenven)
ĳ
z
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bo
Plaats
to rechts
(*zie fo

€ 1049 €550

PROFESSIONEEL DEKSEL (voor zaaibakken) 8 ramen* (rollend op 4 rails)
140 cm x 573 cm - 8,02m² (voorzĳde 35cm H - achterizĳde 45 cm H)
• G epatenteerd systeem : rollende ramen voor het open en sluiten
• Deksel met 4 mm veiligheidsglas
• Met bevestigingsstukken

in hout*
panelenven)
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to rechts
(*zie fo

€ 1499 €799

ACD nv
Zwaaikomstraat 22
8800 Roeselare
Belgium
T +32 (0)51 24 25 26
info@acd.be
www.acd.eu

