
[PROMO#4]GELDIG VAN 1 SEPTEMBER T.E.M. 31 OKTOBER 2019

Isoleer nu je zolder!

Ook inzetbaar als zoldervloerisolatie, 
thermische binnenisolatie, isolatie voor 
houtskeletbouw.URSA TERRA

HOMETEC 35

Minerale wol
Warmtegeleidingscoëfficiënt:

(λD) 0,035 W/m.K

1 schop + gratis dekzeil

Gratis cinematicket per 30 m²[PROMO]



Superfaçade
Waterdichte dampdoorlatende folie voor toepassing met 
geventileerde gevelbekleding. 

5 rollen + 1 gratis[PROMO]

OP = OP acties

IKO Roofing
Roofgarden 
4mm - 7,5 m² T/MEC

Eurowall PIR-isolatie
95 mm TG 60 x 120 cm

Twinson terrasplanken 
Schorsbruin
140 x 28 mm
4,5 m lengte

OP=OP
€ 9,50

/m2

OP=OP
€ 6,00

/lm

OP=OP
€ 39,90

/rol

Euro brandklasse B-s1, d0.

Ontdek meer OP=OP via www.deschacht.eu!



+

Eternit NV
Kuiermansstraat 1 - 1880  Kapelle-op-den-Bos - België

Tel +32 15 71 73 54 - Fax +32 15 71 71 79 - info@eternit.be - www.eternit.be

* Reglement: Per bestelling van 5 rollen Eternit onderdak TRIO 210 classic, ontvang je 1 rol TRIO 210 classic gratis. Per bestelling van 5 rollen Eternit onderdak TRIO 210 extra, ontvang je 1 rol TRIO 210 extra gratis. De actie is 
geldig vanaf maandag 12 augustus 2019 tot en met vrijdag 11 oktober 2019. De actie is niet geldig in combinatie met andere commerciële acties, maar is wel cumuleerbaar in die zin dat je per schijf van 5 rollen TRIO onderdak 
telkens 1 rol gratis krijgt. Bijvoorbeeld: een pallet van 15 rollen onderdak geeft dus recht op 3 gratis rollen van hetzelfde type (classic of extra). Aanbod enkel geldig bij de deelnemende bouwhandelaars, zolang de voorraad strekt.

WAAROM KIEZEN VOOR 
HET ETERNIT TRIO ONDERDAK?

TRIO classic is de versie 
zonder kleefstrook.

TRIO extra is de versie 
met twee geïntegreerde 
kleefstroken.

- 210 gram

- Goed ademend

- Zeer hoge scheurweerstand

- Leverbaar met twee geïntegreerde kleefstrips (extra) of zonder kleefstrips (classic) 

- Aantal rollen per pallet: 15
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Onderdak Trio 210 Classic
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Zeer goed ademend onderdak. 210 gram. Hoge scheurweerstand.

5 rollen
+ 1 gratis[PROMO]

Fast Forward
Snelle spuitlijm tijdens alle bouwfasen! 
Fast Forward kleeft op alle courante 
materialen en ondergronden.

GRATIS DEMO OP DE WERF?
Vraag deze nu aan via marketing@deschacht.eu

en ontvang uw KORTINGSBON t.w.v. € 50 
tijdens de demo

GRATIS DEMO OP DE WERF?
Vraag deze nu aan via marketing@deschacht.eu

en ontvang uw KORTINGSBON t.w.v. € 50 
tijdens de demo.



ONE-STOP 
BOUWSHOP

NON-STOP 
BOUWADVIES
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Schop actie

1 schop + gratis dekzeil[PROMO]

Bouwkruiwagen 90 L

Vloerisolatie
PIR isolatieplaat met 2-zijdige kraft alu cachering. 
Rechte boord. Hoge drukweerstand. 
Rd= 4,35 m²K/W. 10 cm dikte.

Knalprijs € 10/m2
[PROMO]

Gratis dekzeil[PROMO]


