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VUREN HOEKVERBINDING 
ZWART GEBEITST
Toepassing: hoekaansluiting gevelbekleding

 ◆  geschaafde zichtzijde voor strakke afwerking

 ◆ kopmaat 75 x 75 / netto 70 x 70 mm

 ◆ lengte 3000 mm

 ◆  bewerkt met Timberstain zwarte beits

DOUGLAS ZWEEDS 
RABAT ZWART GEBEITST
Toepassing: gevelbekleding

 ◆ kopmaat 23 x 200 / netto 12/25 x 179 mm

 ◆ bewerkt met Timberstain zwarte beits

 ◆ lengte 4000 mm 

 ◆  fijnbezaagde zichtzijde voor optimale verfhechting

Aanvullend product:
 ◆ Woodies potdekselschroeven zwart €49,95 per doos

595
per m1

319
per m1



NU MET 

VERBETERDE 

GRONDLAAG

CEDRAL WOOD LAP SIDINGS C50*
Duurzame en milieuvriendelijke gevelbekleding 

 ◆ afmeting 10 x 190 x 3600 mm (werkend 160 mm)

 ◆ afname per 4 stuks
* Niet op alle vestigingen voorradig. Binnen ca. 5 dagen leverbaar.

VALCHROMAT DOOR 
EN DOOR GEKLEURD MDF*
Toepassing: meubels, standbouw en decoratief

 ◆ afmeting 2440 x 1830 mm

 ◆ 8 en 19 mm in diverse kleuren leverbaar

 ◆ zeer geschikt voor freeswerk

 ◆ hoge densiteit dus haart niet
* Niet op alle vestigingen voorradig. Binnen ca. 5 dagen leverbaar.

MULTIGROOVE 
OKOUME A/B EXTERIEUR*
Toepassing: gevelbekleding, boeidelen, 
goten en dakkapellen

 ◆ zowel horizontaal, verticaal als diagonaal toepasbaar

 ◆ groefafstand 103 mm, diepte 4.2 mm en groefbreedte 10 mm

 ◆ exterieur multiplex met gefreesde groeven

 ◆ afmeting 9 x 2500 x 1242 mm
* Niet op alle vestigingen voorradig. Binnen ca. 5 dagen leverbaar.

EIKEN GEFINEERD 
MDF PLAATMATERIAAL*
Toepassing: meubels, standbouw en decoratief

 ◆  afmeting 17 x 2440 x 1220 mm

 ◆  basisplaat van mdf voorzien van een 
Europees eikenfineer quartier

 ◆ zeer geschikt voor freeswerk 

 ◆ hoge densiteit dus haart niet

Aanvullend product:
 ◆ eiken kantenfineer voorgelijmd €0,59 per m1

* Niet op alle vestigingen voorradig. Binnen ca. 5 dagen leverbaar.

BEUKEN GEFINEERD 
MDF PLAATMATERIAAL*
Toepassing: meubels, standbouw en decoratief

 ◆ afmeting 17 x 2440 x 1220 mm

 ◆  basisplaat van mdf voorzien van 
een beukenfineer rosé quartier

 ◆ zeer geschikt voor freeswerk

 ◆ hoge densiteit dus haart niet

Aanvullend product:
 ◆ beuken kantenfineer voorgelijmd €0,59 per m1

* Niet op alle vestigingen voorradig. Binnen ca. 5 dagen leverbaar.

MULTIPLEX WIT GEGROND
Toepassing: op gevelbekleding, 
boeidelen, goten en dakkapellen

 ◆  zeer stabiel, licht van gewicht en 
gemakkelijk te bewerken.  

 ◆ afmeting 18 x 2500 x 1220 mm

 ◆ zeer geschikt voor freeswerk

3995
per m2

1595
(8 mm) 
per m2

1995
per m2

2495
per m2

3495
per m2

1795
per m2
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SILICONE-NO 310 ML
 ◆  neutrale siliconenkit voor sanitair-,  
beglazings- en gevelvoegen

 ◆  perfecte hechting zonder primer 
op meeste ondergronden

 ◆  zeer goed bestand tegen UV, 
water en weersomstandigheden

 ◆ schimmelbestendig

 ◆ verkrijgbaar in het wit en transparant 

EGALINE VE220
25 kg

 ◆ zelfnivellerend

 ◆ laagdikte 2-20 mm

VOORSTRIJKMIDDEL
DV200
1 kg

 ◆ voor niet-zuigende ondergronden

EGALINE VE540
25 kg

 ◆  vezelversterkt

 ◆ laagdikte 5-40 mm 

VOORSTRIJKMIDDEL
DV100
5 ltr

 ◆ voor zuigende ondergronden 

POEDERLIJM PL310 
Vloer en wand 25 kg

 ◆ stofarm

 ◆  voor alle gebruikelijke ondergronden

 ◆ lange open tijd 

 ◆ beloopbaar binnen ca. 24-48 uur

per stuk
2350

per stuk
2995

PASTALIJM DL430
16 kg

 ◆  voor vrijwel alle ondergronden

 ◆ vochtbestendig

 ◆ geschikt voor kleine en grote tegels

 ◆ afvoegen na min. 24 uur 

per stuk
3795

per stuk
2350

per stuk
2350

per stuk
2450

15%

33



BOUWELEMENT
Innovatieve oplossing voor een 
creatieve binnenafwerking

 ◆ direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar

 ◆ afmeting 2600 x 600 mm, dikte 10, 20, 30 mm

 ◆ waterafstotend XPS hardschuim

 ◆  beide zijden voorzien van glasvlies en versterkte mortellaag 
ROZET RVS

 ◆ optimale montage voor alle Jackoboard-elementen  

U45- EN C45-PROFIEL
Voor niet-dragende lichte scheidingswanden

 ◆ verzinkt staal 0.6 mm dik

 ◆ met blikschaar, ijzerzaag en slijptol te bewerken

 ◆ 45 mm breed, in diverse lengtes verkrijgbaar

1850
per m2

vanaf

DOE MEE!
SPAAR NU 

 VOOR DEZE  
STOERE WEBER  
MUSTHAVES! 

OP=OP 

WEBER 
BRIKETTEN

STARTER
1X 

SPAARKAART

WEBER 
BAR-B-KETTLE

5X 
SPAARKAART

WEBER 
PREMIUM 
TOOL SET

2X 
SPAARKAART

2895
per doos á
100 stuks

GIPSPLAAT AK
Tweezijdig afgeschuinde wandplaat

 ◆ handzaam formaat

 ◆  afmetingen 2600/3000 x 600 mm 
en 2600/3000 x 1200 mm

 ◆ dikte 12.5 mm

ACTIE

250
per m2 (1200 mm) 

280
per m2 (600 mm) 

vanaf

ACTIE

110
per m1 (C45) 

090
per m1 (U45) 

vanaf
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VLONDERDEEL CLASSIC
Composiet vlonderdelen

 ◆ beschikbaar in Beach Grey en Teak

 ◆ standaard 15 jaar garantie

 ◆ afmeting 25 x 135 x 3800 mm
*  Niet op alle vestigingen op voorradig, binnen 5 dagen leverbaar.

ALLES VOOR DE TUIN

3595

DOUGLAS TUINDEUR*

Toepasbaar in combinatie met beton en houten palen

 ◆ tuindeur met stalen frame 

 ◆ afmeting 900 x 1800 mm

 ◆ rvs geschroefd

 ◆ 7 planken 16 x 145 mm

15995

11995
per stuk

2495
per stuk

24953595

1495
per stuk

BETONNEN 
ONDERPLAAT

BETONPAAL MET 
DIAMANTKOP

BETONNEN SCHUTTING ANTRACIET
Voor optimale bescherming van uw tuinscherm

DOUGLAS RECHTSCHERM*

Toepasbaar in combinatie met beton en houten palen

 ◆ afmeting 1800 x 1800 mm

 ◆ rvs geschroefd

 ◆ 17 planken 16 x 145 mm

7995

5995
per stuk

1610

760
per m1

55

MONTAGESET
14971

6000
per set

ONDERREGEL
1601

640
per m1



MASTIEKRIB 
Toepassing: voor afschuining dakopstanden 
voor bitumen en EPDM dakbedekking 

 ◆ vuren ruw ingezaagd 

 ◆ afmeting 75 x 75 mm

 ◆ lengte 4800 mm
* Bij afname van 4 stuks: 5 stuks halen, 4 betalen.

PELLOS UNDERLAYMENT 21 MM
27% sterker en 48% minder 
doorbuiging dan 18 mm Pellos 

 ◆ toepassing: vloer, dak en wandconstructies

 ◆ vlak en stabiel constructie multiplex

 ◆ watervast verlijmd

 ◆ dikte 21 mm, afmeting 2440 x 1220 mm

VUREN BETONBADDING*
Toepassing: betonbekisting

 ◆   hoog constant kwaliteitsniveau, geschaafd 
met ronde hoeken

 ◆ kopmaat 60 x 160 mm (netto 55 x 155 mm)

 ◆ in verschillende handelslengtes leverbaar
* Niet op alle vestigingen voorradig. Binnen ca. 2 dagen leverbaar.

239
per m1

VUREN VANDIKTE LATTEN
 ◆ op dikte geschaafd

 ◆ afmeting 22 x 50 mm

 ◆ in verschillende lengtes beschikbaar
* Bij afname van bundels à 10 stuks: 4 bundels halen, 3 betalen.

4 BUNDELS 
HALEN

3 BETALEN*

4+1
GRATIS* 

995
per m2

1395
voor

van
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VARELPLEX 
Constructieplaat met tong en groef

 ◆ toepassing: vloer, dak en wandconstructies 

 ◆ vlak en stabiel constructie multiplex

 ◆ watervast verlijmd

 ◆ dikte 18 mm, afmeting 2440 x 1220 mm



AFKORT- EN VERSTEKZAAG 1400W
Met XPS-indicator en onderstel

 ◆ verstekhoeken (rechts/links) 48 / 48°

 ◆ zaagbladsnelheid: 4500 tpm

 ◆ diameter zaagblad: 216 mm

TSTAK VOORDEELSET 
 ◆ 1x DCD710 10,8 Volt 10 mm schroef-/boormachine

 ◆ 1x DCF815 10,8 Volt XR slagschroevendraaier met acculader

 ◆ 2x 2,0 Ah Li-Ion 10,8V accu's

INKLAPBARE STEEKWAGEN MET 
GROOT DRAAGVLAK

 ◆ zeer compact op te bergen en makkelijk mee te nemen

ROBUUSTE KLUSTRAP
 ◆ trap met degelijke tredenbevestiging door de kokerboom

 ◆ met materiaalbak en anti-slip kunststof voeten

 ◆ lichtgewicht

ZWALUW HIGH TACK 
WIT KOKER 290 ML

 ◆ geen fixatie of ondersteuning nodig tijdens uitharden

 ◆ hoge eindsterkte, mechanische weerstand en E-modulus

 ◆ hardt snel uit

 ◆ blijvend elastisch  

GRATIS 
ZAAGBLAD 

T.W.V. 104,35

OP 
= 

OP

GRATIS 
9+3 

+ SMART BOX

31499
per set 16999

per set

6995
per stuk

vanaf 

6595
(3 treden)
per stuk

77



Bij het plaatsen van een nieuwe wand of muur is het erg 

praktisch om een Skantrae deur-kozijn-set te gebruiken. 

De deur is, met drie RVS paumellescharnieren, al 

afgehangen in het kozijn en de combinatie is eenvoudig 

te plaatsen. Gemak en eenvoud dus.

KENMERKEN SKANTRAE DEUR-KOZIJN-SETS:
 grenen foutvrij inmetselkozijn 

 inclusief afgehangen binnendeur 

 (vlakke boarddeur of boardpaneeldeur)

 wit voorbehandeld

 verkrijgbaar t.b.v. muurdiktes 70 mm en 90 mm

 incl. slotgatboring en drie RVS paumellescharnieren

 FSC- of PEFC-gecertificeerd

 twee jaar garantie

 ook verkrijgbaar in brandvertragende uitvoering

SKANTRAE
DEUR-KOZIJN-SETS

15%
op Skantrae

deur-kozijn-sets

JONGENEEL: ALTIJD
BIJ JOU IN DE BUURT!
KIJK VOOR DE DICHTSTBIJZIJNDE 
VESTIGING OP WWW.JONGENEEL.NL EN 
BEZOEK EEN VAN ONZE 42 VESTIGINGEN. 

*FSC®- en PEFC™-gecertificeerde producten zijn in 
deze folder te herkennen aan het FSC- of PEFC-logo.

Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.  Genoemde prijzen zijn actieprijzen en zijn alleen geldig in de actieperiode van 1 t/m 31 juli 2019. Prijs-, modelwijzigingen en druk- en zetfouten 
onder voorbehoud. Afbeeldingen kunnen afwijken. Extra kortingen zijn van toepassing op de met jou afgesproken prijs. 


