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

Outlet

Uitzonderlijke kortingen tot 75%
ACD speelt constant in op de nieuwste trends. De showroom werd net vernieuwd.
Daarom geniet u nu van extra interessante prijzen op outlet modellen.

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.

GREENHOUSES & GARDEN PAVILLIONS

CARPORTS & OUTDOOR COVERINGS

Grow (p.3 - 13)
Instapmodellen serres
Serres van superieure kwaliteit ‘Prestige collectie’

Live (p.15 - 20)
Vrijstaande tuinkamers Nordic
Speciale aanbieding: Paviljoen “Melbourne 1400”

disCover (p.21 - 23)
Instapmodellen overkappingen
Overkappingen van superieure kwaliteit ‘Aluvida collectie’
Burnies tuinkachels: Om nu extra lang en warm te genieten

Nieuwe superpromotie
Intro grow Ivy
Budgetvriendelijk instapmodel in tuinbouwglas.

SPECIFICATIES
--

Kleur

Aluminium

--

Oppervlakte

5 m²

--

Breedte

193 cm

--

Lengte

257 cm

--

Goot -en nokhoogte

121 / 195 cm

--

1 dakraam

--

Gratis thuislevering in België

--

Exclusief fundering aan € 150

GROW

€ 699
€ 550
BTW. inbegrepen
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Nieuw en ongeopend
Intro grow Lily
Budgetvriendelijk instapmodel in tuinbouwglas.

SPECIFICATIES
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--

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
GROW

Nieuw en ongeopend
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

GROW

€ 1199
€ 950
BTW. inbegrepen
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Nieuw en ongeopend
Basic 300
De BASIC kas is een instapmodel met een goede prijs-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

--

Fundering optioneel voor 125 €

€ 650
€ 350
BTW. inbegrepen
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GROW

Nieuw en ongeopend
Basic 450
De BASIC kas is een instapmodel met een goede prijs-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

--

Fundering optioneel voor 145 €

€ 895
€ 450
BTW. inbegrepen

GROW
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Nieuw en ongeopend
Basic 600
De BASIC kas is een instapmodel met een goede prijs-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

--

Gratis thuislevering in België
(Fundering niet meer beschikbaar)

€ 1115
€ 600
BTW. inbegrepen
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GROW

Nieuw en ongeopend
Kaskraker 3.1.
De ideale serre voor de stadstuintjes
Deze stadsserre biedt een maximaal aan mogelijkheden voor het kweken van talrijke groenten. De
grondoppervlakte wordt zo klein mogelijk gehouden, maar in de hoogte is dit één van de grootste.

SPECIFICATIES
--

Gratis securitglas

--

Breedte

161 cm

--

Lengte

193 cm

--

Nokhoogte

216 cm

--

Schuifdeur en 1 dakraam

--- -

Fundering
Funderinginbegrepen
inbegrepen
Gratis thuislevering in België

€ 530
€ 300
BTW. inbegrepen

GROW
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Nieuw en ongeopend
Kaskraker 4.8
De compacte en toch brede tuinserre
Dit model heeft een mooie grootte. Hierdoor is het mogelijk verschillende lekkernijen te zaaien, terwijl u
wel alles onder controle hebt!

SPECIFICATIES
--

Gratis securitglas

--

Breedte

215 cm

--

Lengte

224 cm

--

Nokhoogte

191 cm

--

1 Schuifdeur en 1 dakraam

---

Gratis thuislevering in België
Fundering optioneel voor 145€)

€ 780
€ 550
BTW. inbegrepen
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GROW

Nieuw en ongeopend
Luna 5.1

SPECIFICATIES

Groen aluminium frame

--

Gratis securitglas

--

Breedte

228 cm

--

Lengte

224 cm

--

Extra hooge nokhoogte

230 cm

--

1 Schuifdeur en dakraam

---

Fundering optioneel voor 145 €

--

Gratis thuislevering in België

GROW

€ 970
€ 580
BTW. inbegrepen
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Demo model
Piccolo 03
Een unieke serre, perfect voor de kleinere kweker of voor in de stadstuinen.
Frame gecoat in RAL 3022 (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
--

Kleur

Zalmrood (RAL 3022)

--

Oppervlakte

3,56 m²

--

Breedte

159 cm

--

Lengte

224 cm

--

Goot-nokhoogte

179/221 cm

--

1 deur + 1 dakraam

--

Gratis thuislevering in België

--

Inclusief zelfdragende fundering
Levering en montage mogelijk in regie.

12

Profiteer van deze
full option deal!
€ 1950

- 25 %

€ 1460
BTW. inbegrepen
GROW

Nieuw en ongeopend
Combo tuinserre + berging
Een slimme combinatie tussen berging en serre is een must-have!
Je hebt geen tuinhuis meer nodig om je tuinmateriaal op te bergen.

Gratis thuislevering
Inclusief zelfdragende fundering

SPECIFICATIES
--

Kleur

Zwart

--

Oppervlakte

8,61 m²

--

Breedte

232 cm

--

Lengte

371 cm

--

Goot-nokhoogte

179/235 cm

--

1 deur + 1 dakraam

--

Gratis thuislevering in België
inclusief zelfdragende fundering

- 25%

€ 2800
€ 2000

BTW. inbegrepen
BTW. inbegrepen
GROW
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Demo model
S106 Prestige
Frame gelakt in RAL 9018 (Papyrus wit)

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

SPECIFICATIONS
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- extra dakraam (gecoat)

--

Kleur

(RAL 3022, Papyrus white)

--

Oppervlakte

13,62 m²

--

Breedte

3,06 m

--

Diepte

4,45 m

--

Goot-nok hoogte

1,37 cm - 2,37 cm

--

1 deur + 2 dakraam

--

Zelfdragende fundering

--

Gratis levering in België

--

Dubbel veilighiedsglas

- 1 grote schap (gecoat)
- Zaaitafel (gecoat)
- Nokversiering (gecoat)

- 15%

Levering en montage mogelijk in regie.

€ 4078
€ 3466
BTW. inbegrepen
GROW

Demo model
Losstaande veranda “Scanline GH7”
Geïsoleerde tuinkamer.
Kweek en overwinter tropische planten, overstijg de seizoenen: 365 dagen genieten, 360 graden zicht op de tuin.

SPECIFICATIES
--

Kleur

Buitenzijde zwart, binnenkant wit

--

Materiaal

PVCu

--

Oppervlakte

7,68 m²

--

Breedte

2,40 m

--

Diepte

3,20 m

--

Goot-nokhoogte

2,5 m

--

Dubbele beglazing

--

Dak

Helder polycarbonaat

- 40 %
Levering en montage mogelijk in regie.

€ 5750
€ 3450
BTW. inbegrepen

LIVE
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Demo model
Paviljoen “Melbourne 1400”
Een prachtige, geïsoleerde paviljoen in Engelse stijl. Afgewerkt met roeden in dubbel glas en een paneel onder
elk raam.

Uitzonderlijk aanbod.
Beursmodel Beervelde.

SPECIFICATIES
Uniek systeem!

--

Kleur

Buitenzijde wit, binnenkant wit

--

Materiaal

PVCu

--

Oppervlakte

9,5 m²

--

Breedte

2,79 m

--

Diepte

3,38 m

--

Dak

Polycarbonaat

--

Dubbele beglazing - 24 mm

--

1 dubbele deur met meerpuntslot

--

4 afsluitbare ramen

--

Verstelbare deurscharnieren

--

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

16 L I V E

Levering en montage mogelijk in regie.

De goot is een dragend
onderdeel van de
constructie en wordt niet
met bouten vastgezet.
Dit gootsysteem
maakt de constructie
verbazingwekkend sterk.

- 40 %

€ 12660,€ 7600
BTW. inbegrepen
L I V E 16

Demo model
Buitenkantoor / relaxruimte in stijl “Berkshire”
Geïsoleerde tuinkamer.
Een duurzame investering voor het leven - genieten met volle teugen van uw tuin!

SPECIFICATIES
Uniek systeem!

--

Kleur

Buitenzijde zwart, binnenkant wit

--

Materiaal

PVCu

--

Oppervlakte

13,5 m²

--

Breedte

3m

--

Diepte

4,5 m

--

Dak

Helder polycarbonaat

--

Dubbele beglazing

--

1 dubbele deur met meerpuntslot

--

2 afsluitbare ramen

--

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

LIVE

De goot is een dragend
onderdeel van de
constructie en wordt niet
met bouten vastgezet.
Dit gootsysteem
maakt de constructie
verbazingwekkend sterk.

- 40 %

€ 15990
€ 9600
BTW. inbegrepen
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Demo model
Oxfordshire 1500
Een tijdloos gebouw en één van de populairste orangeriën.

SPECIFICATIES
--

Kleur

Buitenzijde wit, binnenkant wit

Uniek systeem!

--

Materiaal

PVCu

onderdeel van de

--

Oppervlakte

15 m²

--

Lengte

5m

--

Diepte

3,5 m

--

Dak

glas 28 mm

--

Dubbele beglazing (zijkant 24 mm)

--

1 dubbele deur met meerpuntslot

--

2 afsluitbare ramen

--

2 dakventilatieramen

--

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

De goot is een dragend
constructie en wordt niet
met bouten vastgezet.
Dit gootsysteem
maakt de constructie
verbazingwekkend sterk.

€ 24565

- 40 %

€ 14740
BTW. inbegrepen

Levering
montage
mogelijk
regie. thermisch isolerend en een aangename blauwe schijn.
Optie: dak
in luxeenglas
(28 mm).
Visueelinprachtig,
LIVE

LIVE
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Demo model
(dealer)

Oxfordshire 1500
Een duurzame investering voor het leven - Profiteer aan een overvloed van je tuin.

SPECIFICATIES
--

kleur

Buitenkant wit, binnenkant wit

--

Materiaal

PVCu

--

Oppervlakte

15 m²

--

Lengte

5m

--

Diepte

3,5 m

--

Dak

Glass

--

Dubbel glas - (Zijkant 24 mm)

--

1 dubbele deur met een

Uniek systeem!
De goot is een dragend
onderdeel van de
constructie en wordt niet
met bouten vastgezet.
Dit gootsysteem
maakt de constructie
verbazingwekkend sterk.

vergrendelbaar slot
--

2 sluitbare vensters
Levering en montage mogelijk in regie.

€ 24 565

- 40 %

14 740
BTW. inbegrepen

Optie: dak in luxe glas (28 mm). Visueel prachtig, thermisch isolerend en een aangename blauwe schijn.
LDII VS EC O V E R
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Demo model
Bora Bora (RAL 6012)
Deze slimme combinatie tussen opslag en serre is een must-have.
Een duurzame investering voor het leven - geniet maximaal van uw tuin!

Beursmodel, eenmaal gebruikt.
Geniet van een uitzonderlijke korting op deze kas
met bijbehorende accessoires:
- Schuifraam (gecoat)
- Schap (gecoat)

SPECIFICATIONS

- Slot voor deur (gecoat)

--

Kleur

Green coated frame (RAL 6012)

- 2 hoektafels (gecoat)

--

Materiaal

Aluminium

- Schaduwdoek

--

Oppervlakte

--

Breedete

3.06 m

--

Diepte

4,45 m

13,62 m²

- 1 zaaitafel (gecoat)

(Serre 6.73 m²)
(Terras 6.89 m²)

Veiligheidsglas
--

Dak

(Serre: gehamerd veiligheidsglass)
(Terras: transparant veiligheidglas)

--

Fundering

Self-supporting

--

Dubbel glas (4 mm security glass)

--

Houten vloer

€ 7110

- 15 %

€ 6040
BTW. inbegrepen

Levering en montage mogelijk in regie.
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D I SLCI VOEV E R

Nieuw en ongeopend
Comfortroof
Frisse overkapping aan een unieke prijs!
Duurzame, kwalitatieve materialen: aluminium en dubbelwandig polycarbonaat.
Geleverd in zelfbouwpakket.

SPECIFICATIES
--

Kleur

Wit

--

Oppervlakte

11,20 m²

--

Breedte

200 cm

--

Lengte

560 cm

--

Hoogte

221 cm

--

Afgehaald bij ACD (Roeselare)
*Prijs af fabriek excl. btw

- 52 %

€ 2100
€ 1000
BTW. inbegrepen

DISC OVER
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Demo model
Overkapping ‘ACD Hill’
Een kwalitatieve overkapping uit de ACDcollectie. Gemaakt uit duurzame en kwalitatieve materialen: aluminium
en dubbelwandig polycarbonaat.

SPECIFICATIES
--

Kleur

Antracietgrijs (ral 7016 mat)

--

Oppervlakte

27 m²

--

Breedte

3m

--

Lengte

9m

--

Hoogte

3,35 m

--

Inclusief levering aan huis
*Prijs af fabriek excl. btw

22

- 30 %

€ 6450
€ 4515
BTW. inbegrepen
DISCOVER

Demo model
Combianatie auto & fietsberggedeelte
Een kwalitatieve overkapping/ carport. Voorzien van een trendy toets met de vaste glazen wanden in 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

--

Zelf af te halen en te demonteren
*Prijs af fabriek excl. btw

DISC OVER

- 40 %

€ 17 650
€ 10 600
BTW. inbegrepen
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Ontdek ons assortiment
(hart)verwarmende
Burnies Kachels vandaag
nog bij ACD
Sfeer en gezelligheid voor uw tuin
binnen handbereik

Outlet
Burnies kachels
24

DISC OVER

ACCESSOIRES
MAAK DE GEZELLIGHEID BIJ JE BURNIES KACHEL COMPLEET
MET DEZE HANDIGE ACCESOIRES

Lederen hittewerende handschoenen

€ 19,80

€12

Vloerplaat met wielen (50 x 50 cm)
Burnies Classic of Topper
Classic € 179
Topper € 119

€120
€120

Hitteschild Burnies
Classic of Topper
Classic € 85
Topper € 85

€60
€60

Spuitbus Burnies

€ 15 €9

Vonkengaas

€ 30 €18
DISC OVER
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BURNIES TUINKACHELS
GENIET NOG LANGER VAN JE TUIN EN HET BUITENLEVEN.
PROFITEER DUS NU SNEL VAN DEZE SPECIALE ACTIES!

Burnies Classic Set:
1 x Burnies Classic terraskachel
1 x 1 meter rookkanaal
1 x 0,50 meter rookkanaal
1 x regenkap

€ 690

€400

Burnies Topper Set
1 x Burnies Topper terraskachel
1 x 90° bocht (kort)
1 x 1 meter rookkanaal
1 x 0,50 meter rookkanaal
1 x regenkap

€ 840

Zijaanzicht

€450

Onderlader + wielen niet
inbegrepen
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DISC OVER

Bestellen?
Stuur een mailtje met je
bestelling naar info@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

KWEEKREK
77 x 40 x 77 cm
8,50 kg

Compact

Onze kweekrekjes zijn klein en laag zodat je met weinig
plaats een maximum aantal plantjes kan opkweken.
Geleverd inclusief 6 zaaikistjes.

Magenta

Pastelblauw

€ 59 €20

€ 59 €20

art. 371301

art. 371307

Geelgroen

Rood

€ 59 €20

€ 59 €20

Oranje

Mosgroen

€ 59 €20

€ 59 €20

art. 371302

art. 371305

art. 371304

art. 371306

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.

voor op
Een sfeermaker de serre!
in
terras, balkon en
Magenta

Geelgroen

€ 69 €25

€ 69 €25

Pastelblauw

Rood

€ 69 €25

€ 69 €25

Oranje

Mosgroen

€ 69 €25

€ 69 €25

art. 371311

art. 371317

art. 371315

art. 371312

art. 371314

art. 371316

OPPOTTAFEL
77 x 40 x 100 cm
8,50 kg

Composttafels zijn ideaal voor het verpotten van planten.
Je kunt het bovenste werkblad 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

DEKSEL H 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.

REUZEFOLIEKWEEKBAK
142 x 180 x 80 cm
4,00 kg

Deze folietunnel is ideaal als beschutting tegen de wind en
voor onverwarmd voorzaaien, zomerse groenteteelt of voor
het overwinteren van groentegewassen. Perfect voor: sla,
komkommer, meloen, ...
• een frame in gecoat staal
• zeil: gewapend polyethyleen zeil (145 gr/m²)
• UV-bestendig is

art. 230063

€ 34,95 €20

VEGTRUG KIDS
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 eveneens dienst doen als extra plantenbak
om uw terras op te fleuren.
• V-vorm, plant verschillende soorten groenten
• Ideale hoogte voor kinderen
• Uitstekende ventilatie

VERVANGHOES
VEGTRUG KIDS
49 x 46 x 40 cm
0,20 kg

VEGTRUG KIDS 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.

VEGTRUG MINI
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 VegTrugs heeft 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 VegTrug mini is compact, waardoor
u hem vrijwel overal kan gebruiken, op balkon of terras…

VERVANGHOES
VEGTRUG MINI
75 x 63 x 60 cm
0,20 kg

art. 371397

€ 9,49 €5

POPPY

65 x 40 x 79 cm
4,70 kg
Deze poppy 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: eenvoudig te 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 VOOR POPPY
0,20 kg

SUPER PROMOTIE!
SAMEN VOOR: € 76 €30

Poppy rood

Poppy paars

Vervanghoes rood
art. 371360

Vervanghoes paars

€ 76 €30

€ 76 €30

Poppy blauw
art. 371343

Poppy zwart
art. 371344

Vervanghoes blauw
art. 371363

Vervanghoes zwart
art. 371364

€ 76 €30

€ 76 €30

art. 371340

art. 371342

art. 371362

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

