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Sense heeft een uitgebreide collectie update,
deze bestaat uit 13 gloednieuwe decoren
in verschillende formaten en legwijzen
Voor elke smaak en voor elke

MAAK KENNIS MET DE ROOMDESIGNER

ruimte vindt u bij ons een
passende vloer. Duurzame,
veilige en vooral mooie
pvc-vloeren voor thuis en op het
werk geven warmte en sfeer.
Met een ruime variatie aan
dessins en kleuren biedt de
SENSE-collectie voor elke ruimte
de ideale vloer.

ELKE RUIMTE IS ANDERS
Van modern tot landelijk, van klassiek tot industrieel,

Welke vloer past er het beste bij jouw inrichting en stijl? De introductie van de Roomdesigner biedt hierbij dé uitkomst.
De Roomdesigner is een interactieve tool waarmee je een virtuele weergave krijgt van verschillende vloeren en
legwijzes in verschillende
ruimtes. Met de Room
designer kun je gemakkelijk een foto van een
ruimte uploaden om
vervolgens de gewenste
Sense vloer digitaal te
projecteren.

voor elke woonstijl is een pvc-vloer de ideale keuze.
Creëer de sfeer die bij u past. Een lichte vloer met

Voo

houtdessin creëert een natuurlijke uitstraling en past

ruim

bijvoorbeeld mooi in een Scandinavisch interieur.

pass

Een donkere vloer ademt een klassieke charme en
een warme sfeer. Een donkere, robuuste houten vloer

veili

heeft een karakteristieke uitstraling, ook schitterend
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in een modern of industrieel interieur. Momenteel
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steelt de visgraatvloer menig hart. Een betaalbaar
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én waterbestendig alternatief, bijna niet van hout
te onderscheiden. Kies uit diverse houttinten, zoals
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eiken, walnoot en beuken.
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Pvc-vloeren zijn ook perfect voor vochtige ruimtes,
zoals de badkamer en de keuken. De tegels met
marmerdessin zijn ideaal om een luxe uitstraling te
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creëren, beton geeft juist een stoere, industriële sfeer.
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EEN VLOER IS ZOVEEL MEER
DAN EEN VLOER, HET IS EEN
SFEER DIE U CREËERT.
WELKE SFEER CREËERT U?

heeft e
in een
steelt

PVC vloeren

te ond
eiken,

Pvc-vl

zoals d

marme

VISGRAAT

Brochure • 13

MARMER &
BETONDESSIN

én wat

HOUTDESSIN

VISGRAAT

PVC VLOEREN

12 • Sense PVC-vloeren
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VLOEREN
Keuze uit meer dan 40 soorten
laminaat vloeren uit voorraad leverbaar!

KORTINGEN
tot wel
Vanaf €

25%!

9,95 per m2
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GARAGEDEUREN EN KASTEN

RAFFITO,
DE MOOISTE KAST OP MAAT
Raffito kasten op maat staat voor klasse en vakmanschap.
Elke kast kan naar wens worden samengesteld met een eigen karakter.
Alles wordt geheel op maat gemaakt zodat het uw ruimte optimaal benut.
Laat u inspireren in onze showroom!
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GEVELBEKLEDING
Bij ak bieden we een ruim assortiment aan gevelbekleding
Thermisch gemodificeerd houten gevelbekleding
verkrijgbaar in verschillende
modellen en diverse maten:

Thermisch modificeren is het gecontroleerd
en geleidelijk verwarmen van het hout
waarbij het hout eerst gedroogd wordt
tot een vochtigheidspercentage van 0%.
Dit volledige proces zorgt er voor dat het
hout een warme bruine kleur heeft gekregen, de chemische en fysische eigenschappen van het hout zijn onomkeerbaar veranderd en het uiteindelijke hout is zo goed
als harsvrij en zeer vormstabiel. De grootste

Weerbestendige
kunststof gevelbekleding
Met Outdoor geeft u de gevel van uw huis of
tuinhuis de uitstraling die u wenst. Outdoor
panelen kunnen ter vervanging van bestaan-

de gevelbekleding of nieuwbouw worden
gebruikt, zoals op woonhuizen, carport, dakkapellen, chalets, tuinhuisjes, en overal waar
nodig. Outdoor gevelbekleding is vervaardigd
uit kunststof, met een natuurlijk houteffect
welke is aangebracht in de toplaag. De panelen zijn duurzaam, milieuvriendelijk, licht van
gewicht en er is vrijwel geen onderhoud nodig.

en belangrijkste verandering is dat de duurzaamheidsklasse van klasse 4 (niet duurzaam) naar klasse 2(duurzaam) is gegaan
waardoor het hout uitermate geschikt is om
aan een gevel te verwerken.

Keralit kunststof
gevel- en dakrandbekleding
Voor een blijvend mooie uitstraling
Keralit is een onderhoudsarm en duurzaam
kunststof gevel- en dakrandsysteem dat
geschikt is voor zowel nieuwbouw als renovatie. Omdat Keralit ongevoelig is voor
weersinvloeden, blijft het er jarenlang mooi
uitzien. Hierdoor hoeft u nooit meer te
schilderen en kunt u genieten van een strak
afgewerkte woning.
Verkrijgbaar in 3 verschillende modellen en
37 verschillende kleuren

verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren

VANAF

49,

95

per m2
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DEUR & INTERIEUR
NIEUW IN HET ASSORTIMENT

HDM Acoustische wand- en
plafondpanelen en HDM Vensterbanken

HDM Avanti Acoustic

HDM Vensterbanken
(watervast)
- 30,5 x 300cm
- verkrijgbaar in 8 moderne dessins
(o.a. eiken hout en betonlook)

Avanti Acoustic combineert modern interieurdesign met een
oplossing voor de akoestiek. De panelen hebben een basis
van 10 mm vochtwerend HDF en een hoogwaardig melamine oppervlak. Met een klikverbinding aan vier zijden worden
ze naadloos tegen de wand of plafond gemonteerd met clips
op latten. Voor geluidsdemping wordt tussen het latwerk de
18mm dikke Avanti Absorber geplaatst.
Verkrijgbaar in 4 verschillende dessins

59,

95

per m2

Aqua-Step vensterbanken hebben
een rigide, massieve 6mm SPC basisplaat, waterproof, stootvast, stabiel
en sterk. High-tech vinyl toplaag met
0,1 mm slijtlaag.
Door de geringe dikte van 5mm ideaal voor renovaties.
Eenvoudig op maat te zagen
en af te werken met
bijpassend kantenband.
Passend bij de decors van
de Aqua-step producten
voor wand en vloer.

110,-

VELUX CASHBACK ACTIE
Je dakramen vervangen kan je energierekening
verlagen, de hoeveelheid daglicht vergroten
en je interieur een boost geven. Meld je aan
tussen 1 september en 31 oktober en claim
je cashback op aankopen die je doet tussen
1 september en 31 december 2022.
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HOUT & PLAAT

Eiken plank

Eiken Meubelpaneel

geschaafd

18mm doorgaande lamel
• 60 x 200 cm

• kopmaat 24 x 145mm
• lengte: 250 cm
per lengte

22,

35

95,-

15% KORTING op alle steigerbuizen en koppelingen (27 mm dik)
Buis 200 cm
Gegalvaniseerd

18,28

8,59
15,54

4,53

3,85

5,13

4,36

10,11

Zwart

Voetplaat
Gegalvaniseerd
Zwart

Poolsestraat 10-12 • 5171 DP Kaatsheuvel • Tel. 0416 - 272 614 • info@akkaatsheuvel.nl

VAKBOUWMARKT
Bent u al klaar voor de winter?
Isolatie
Knauf
Hellenddakrol TR

Thermische isolatie
voor leidingen
CV-leidingen geven onnodig veel warmte af.
Door buisisolatie in onverwarmde ruimten
(zoals de kruipruimte) bespaar je op je
stookkosten. Isoleert ook de koudwater
buitenleiding tegen bevriezing.
Buisisolatie 15mm 100cm
Buisisolatie 22mm 100cm
Buisisolatie 28mm 100cm

1,00

312 (GLASWOL) 11000X600X080MM TR312

0,

75

is een veerkrachtige glaswolrol, aan één zijde bekleed met
een dampremmende alukraft-bekleding. TR312 heeft 4cm
brede spijkerflenzen. Speciaal ontwikkeld voor de na-isolatie
van schuine daken ofwel hellende daken bij renovatie.
Vanwege de spijkerflenzen ideaal voor sporenkappen.

51,52

Noppisol super

47,50

DUBBELZIJDIG 1.20X10M = 12M2
Noppisol Aluminium dubbelzijdige noppenfolie
Een dampdicht reflecterend,
isolerend isolatiemateriaal en
heeft een R-waarde van 1,4 m²K/W
Noppisol is o.a.geschikt voor: daken/ gevels/
onder balklaag/ voorzetwanden

42,35

35,00

(Warm) waterbesparing

Verlichting+electra

Osram Led lamp

Doorstroomregelaar

Osram Led lamp vervangt
40W of 60W gloeilamp.
Warm wit. Niet dimbaar

Bespaar eenvoudig water en gas door deze doorstroombegrenzer van Neoperl in je douchekop te plaatsen.
De flexibele siliconenbehuizing past zich eenvoudig
aan op de maat van je douchekop.

3,32

2,

50

E27 8,5w

2,

50

E27 4,9w

2,

50
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VAKBOUWMARKT
Tochtwering!
Tochtband universeel

Allerlei Isolatiemateriaal
uit voorraad leverbaar

Flexibel geschuimd zelfklevend siliconen
tochtband voor alle typen deuren en ramen.
Voor kieren
van 2 tot 7 mm.
Rol à 6 meter.
Wit.

16,91

12,50

Tesamoll®
Thermo Cover
is een transparante, niet-klevende isolatie voor ramen
met enkelglas en biedt een dempend effect
dat een tweede laag glas kan vervangen.
Tesa Thermo
cover 1,5x1,7m

12,71
Tesa Thermo
cover 1,5x4m

17,04

10,

00

15,

00

Deurdranger
buitendeur
t.b.v. opliggende, terugliggende en gelijkliggende
houten deuren tot 80kg en 110cm breed.
Maximale opening 180gr

66,25

55,

00

Poolsestraat 10-12 • 5171 DP Kaatsheuvel • Tel. 0416 - 272 614 • info@akkaatsheuvel.nl

VAKBOUWMARKT
Elektrische bladblazer GC-EL 3024 E

• Omschakeling van zuig- en blaasfunctie zonder gereedschap
• Groot, 2-delig inlaatspruitstuk
• Elektronische snelheidsregeling
• Praktische extra handgreep
• 2 geleidewielen
• 40l opvangzak met kijkvenster
• Verstelbare schouderriem

69,95

54,

95

Elektrische bladblazer GC-EL 3000E
• Inclusief een brede zuigpijp en een smalle blaaspijp
• Elektronische snelheidsregeling
• Aluminium ventilatorwiel
• Ergonomische handgreep met softgrip en anti-vibratiefunctie
• Reinigingsopening met veiligheidsschakelaar
• Verstelbare extra handgreep
• 2 in hoogte verstelbare geleidewielen
• 45 l opvangzak met kijkvenster voor niveauregeling
• Verstelbare schouderriem
• Geïntegreerde kabeltrekontlasting

99,95

79,

95

Poolsestraat 10-12 • 5171 DP Kaatsheuvel • Tel. 0416 - 272 614 • info@akkaatsheuvel.nl

VAKBOUWMARKT
Hoogwaardige elastische 100% waterdichte coating op basis van polymeer

Waterproof seal

Voor het 100% waterdicht maken,
repareren en renoveren van scheuren
in daken en doorvoeren, lekkende
dakkoepels, lekkende schoorstenen,
carports, overkappingen, dakgoten/
regenpijpen, caravan- of camperdakramen, golfplaten, EPDM folie,
loodslabben, Bitumen (met Leislag),
lekkende dakpannen en platte daken.
Ook geschikt voor het beschermen
van houten constructies zoals
veranda’s en tuinpalen.
Geschikt als waterdichte laag onder
tegelwerk in vochtige omgevingen
zoals badkamer

Eigenschappen:
• 100% waterdicht
• Kan worden aangebracht op vochtige ondergronden
• Gebruiksklaar
• Binnen en Buiten
• Eenvoudig aan te brengen
• Weer- en UV-bestendig
• Superieure hechting
• Krimpt niet
• Overschilderbaar en Overpleisterbaar
• Verkrijgbaar in grijs en antraciet

NIEUW

29,99

Kettingzaag
op accu 18v
FORTEXXA 18/20 TH – KIT
incl. 3.0Ah accu + lader

189,

95

139,

95

19,

99

Accuboormachine
18V
TE-CD 18/45 3X-Li

• incl. 2 x 2.0ah accu’s + lader
• + 22-delige boren en bitset
• + 2 extra boorkoppen
voor moeilijk
bereikbare hoeken

179,95

129,

95
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MET EEN VEILIG GEVOEL OP VAKANTIE:
é kluis PT1
Masterlock Vakantie
P
andig
O
=
P
VAKBOUWMARKT
O
sleutelkluis
tijdschakelaar
erend: Securitylevel 2

Het veilige alternatief voor de
• Als het licht onder de 10 lux komt,
bekende bloempot
schakelt de stekker automatisch in.
•
Voor
gedeeld
gebruik
van
waardeberging: € 5000,• Ingeschakeld als vakantiesleutels
en
toegangskaarten
voor
bijv.
Thuisardsleutelslot
(2
sleutels
meegeleverd)
• Gouden halogeen lamp
• Modern en elegant
design
schakelaar
gaat deze aan
zorg organisaties, huishoudelijk personeel
of van zeer sterk gehard glas
• in
Ip65
• Gemaakt
ngsgaten
de bodem en achterwand
en uit met een interval
gezinsgebruik.
• Verwarming
gebied: 18 m² Verlichting
tijd: 6000h
• Nieuwe generatievan
aluminium
• Binnenmaat:
1 uur -verwarmingssysteem,
30 min - 15 min.
•
Biedt
ruimte
voor
meerdere
sleutels
en
• Voor wand-,
werkt
zonder
geluid,
geur,
gas of rook
plafondof
statiefmontage
voor
binnenen
buitengebruik
240x380x292cm
• Voor ruimtes tot 10-15 m2
• Afmetingen:
570 mm * 106 mm * 72toegangskaarten.
mm
• Buitenmaat:
• 14 grote en makkelijk te hanteren drukknoppen
• Zeer snelle verwarming van de kamer, de warmte wordt
330x450x380cm

gens inbraakwerende Europese norm

Infrarood verwarming 2000W

echts

139,

169,95e 188,75

€ 199,

00

Elektrische heaters
•
•
•
•
•

Convector Kachel 1000w

95

slechts
voor
€

onmiddellijk gevoeld na het
inschakelen van de convector
• Het LED-aanraakscherm
is eenvoudig en intuïtief
te gebruiken

00
€
00,
145,00

Robuust metalen frame en behuizing
IPX4 bescherming
3 standen
Thermostaatbereik van 85 °C
Elektrische voeding: 220 - 240 / 50 ook
V/Hzleverbaar met sleutel,

219,-

A ALL-BLACK NIEUW Binnendeurbeslag

G KAN OOK
VOL ZIJN!
2000W

3000w

55,

69,

60
igheidsbeslag

kerntrekKeramische
eiliging

cilindergat en toiletsluiting

21

€ 64,

95

179,
Veiligheids-

raamsluiting 3329

• Het verwarmingspaneel maakt gebruik van een
innovatieve manier van verwarmen met infraroodenergie
VANAF
• Lage bedrijfskosten
• De radiator bespaart tot
65% minder in vergelijking
met traditionele verwarming.
INCL.
MONTAGE V.A.
• Snelle verwarming,
het vereist geen opwarmtijd
• Je voelt de comfortabele
temperatuur onmiddellijk
na het inschakelen

€ 34,

Combi-uitzetter
AXA-flex Security

109,

720W

99

Raamuitzetter- en sluiter in één,
voor bovenlichten, klep- en uitzetramen.

319,-

Elektrische
badkamerkachel
INCL.
95

99,

MONTAGE
V.A.
• Met een
kwartselement
van 1200 Watt.
• Met het trekkoord is de gewenste stand in te stellen:
0 -600 – 1200 Watt.
• Isolatieklasse van IP24 en is daardoor spatwaterdicht.

42,95
€ 14,
39,

289,95
€ 29,
55,
289,-

VANAF

620W met Wifi
450W

244,-

219,-

319,-

00

INCL.
MONTAGE V.A.

Smart Easyfix
scharnier Afm.: 89x89mm

-uitzetter

e ventilatiestand instellen.
oor naar
VANAF
aiende draaivenlichten,
Poolsestraat 10-12
itzetramen.

90

59,95

PTC-Ventilatorkachel

VANAF

€ 5,99

voor

Infrarood
Voor naar buitendraaiende
ramen en deuren.
verwarmingspaneel
Met ventilatiestand.

e cilinder af zodat
en door •inbrekers
1000 / 1500 W
k is. De cilinder
is
• 2 Verwarmingsmodi
oor metaal
omsloten.
• Instelbare
thermostaat

• Draait automatisch
• Oververhittingsbeveiliging
• Omvalpreventie

e 14,94

VANAF

* voor alle elektrische verwarming geldt dat er een beperkte voorraad beschikbaar is. Nabestellen mogelijk onder voorbehoud en
rekening houdend met levertijd. Ook leverbaar

€ 12,
Volg ons op facebook

95

37,

als veiligheidsscharnier.
VANAF

€ 9,

95

INCL.
INCL.
95
5171 DP
Kaatsheuvel95
www.facebook.com/AKDeurEnInterieur
MONTAGE V.A.
MONTAGE V.A.
Tel. 0416 - 272 614
www.akkaatsheuvel.nl
info@akkaatsheuvel.nl
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