
HARDHOUTEN
VLONDERPLANK
Geschaafd en 
geprofileerd oppervlak

◆ toepassing: tuinvlonder

◆ kopmaat: 25 x 145 mm

◆ duurzaamheidsklasse 2

◆  in diverse handelsmaten
leverbaar

EUROPEES EIKEN VERS GEZAAGD*
Robuuste en luxe uitstraling door mooie vlamtekening

◆  toepassing: veranda, tuinhuizen en overige buitentoepassingen

◆ in diverse kopmaten en handelsmaten leverbaar
* Niet op alle vestigingen voorradig, snel leverbaar.

HARDHOUTEN 
ONDERREGEL
Geschaafd met ronde hoeken

◆  toepassing: onderregels
voor diverse vlonders

◆ afmeting: 45 x 70 x 4600 mm

◆ duurzaamheidsklasse 2

BETONPOER 
ANTRACIET RECHT
Incl. bijbehorend RVS verstelplaat

◆  toepassing: fundering staanders 
eiken, douglas etc.

◆ afmeting: 170 x 170 x 540 mm

AUGUSTUS 2019

469
per m1

2849
per stuk

649
per m1

10%

https://www.jongeneel.nl/producten/hout/tuinhout/vlonderplanken/vlonderplank-hardhout-groef-glad-25x145x4000mm/p/B6230025145400
https://www.jongeneel.nl/c/betonpoer-antraciet-recht/p/B64310000230
https://www.jongeneel.nl/search/?text=EIKEN+VERSGEZAAGD
www.jongeneel.nl/sku/B6125045070460V


MEDITE MDF VOCHTWEREND E-1*
Toepassing: binnen betimmering 
in licht vochtige omgeving

◆  MDF V313 heeft een groene kern en
naturel toplagen

◆ afmeting: 18 x 2440 x 1220 mm

◆ hoge densiteit
* Niet op alle vestigingen voorradig. Binnen ca. 2 dagen leverbaar.

MEDITE TRICOYA EXTREME
Toepassing: extreem duurzaam MDF 
voor buitentoepassingen 

◆  MDF Tricoya heeft een gegarandeerde levensduur
van maar liefst 50 jaar

◆ afmeting: 18 x 1220 x 2440 mm

◆  zeer hoge dimensionale stabiliteit waardoor
het verfsysteem minder snel slijt

995
per m2

6495
per m2

INTERPLEX POPULIEREN
MULTIPLEX
◆  toepassing: breed inzetbaar bij

interieur toepassingen

◆ afmeting: 18 x 2500 x 1220 mm

◆  licht van gewicht en makkelijk
te bewerken

GEGROND
Voorzien van 80 mμ wit watergedragen 
grondverf, direct af te lakken

1795
per m2

ONGEGROND
Met B/BB dekfineren 
voor blank werk

1395
per m2

HECO-FIX-PLUS UNIVERSELE
HOUTSCHROEVEN
Verzinkt, voldraad en met een verzonken kop

◆ pozidrive

◆ afmeting: 4.0 x 40 mm

◆ zeer gemakkelijk inschroeven

◆ inhoud 200 of 1000 stuks

KORTIN
G

10%
KORTIN

G
10%

ULTIMATE RVS A2
Door de speciale punt kun je Woodies Ultimate schroeven 
zonder voor te boren in bijna iedere houtsoort gebruiken

2 3

https://www.jongeneel.nl/producten/plaatmateriaal/plaatmateriaal-interieur/mdf/medite-mdf-vochtwerend-e1-2440x1220x18mm/p/C3143018244122
https://www.jongeneel.nl/producten/plaatmateriaal/plaatmateriaal-interieur/mdf/medite-mdf-tricoya-extreme-2440x1220x18mm/p/C3147018244122
https://www.jongeneel.nl/producten/shopartikelen/ijzerwaren/schroeven%2c-nagels%2c-pluggen/spaanplaatschroeven/heco-fix-schroef-verzonken-kop-pz-4%2c0x40mm/p/K020703260
https://www.jongeneel.nl/producten/shopartikelen/ijzerwaren/schroeven%2c-nagels%2c-pluggen/schroeven-voor-hout/woodies-vlonder-schroef-verzonken-kop-rvs-5%2c0x60mm-torx-25/p/K020704920
https://www.jongeneel.nl/producten/plaatmateriaal/plaatmateriaal-interieur/multiplex-interieur/interplex-wit-gegrond-2500x1220x18mm/p/C1957018250122
https://www.jongeneel.nl/producten/plaatmateriaal/plaatmateriaal-interieur/multiplex-interieur/interplex-2500x1220x18mm/p/C1954018250122


LADDERNOKHAKENSET
Veilig werken op hellende daken

◆   eenvoudig in gebruik, te monteren op vrijwel
iedere enkele ladder

◆ max. belasting 150 kg

LADDERTRANSPORTKLEMSET
Rhino safeclamp met slot

◆ set á 2 stuks

◆ toepasbaar op de imperial of op de steigeraanhanger

◆ zeer snel en veilig aan te brengen

6995
per stuk 5495

per stuk

30900
per stuk

114 x 118 cm

TUIMELDAKRAAM*
◆ geïntegreerde isolatiekraag

◆ Flick-Fit bevestigingsbeugels

◆ verdiepte inbouw

◆ met polyurethaan coating (wit)

◆ afmeting: 114 x 118 cm
* Beschikbaar in 38 verschillende afmetingen.

ONLINE BESTELLEN NU 
NOG MAKKELIJKER

ONZE WEBSHOP IS VERNIEUWD

 WWW.JONGENEEL.NL

33

https://www.jongeneel.nl/
https://www.jongeneel.nl/producten/shopartikelen/gereedschap/klimmaterialen/safeclamp-laddertransportklem-2/p/K380102035
https://www.jongeneel.nl/producten/shopartikelen/gereedschap/klimmaterialen/little-jumbo-nokhaakset-ladder/p/K380102042
https://www.jongeneel.nl/producten/zoek-op-merk/keylite/keylite-tuimelramen/keylite-tuimelvenster-1140x1180mm-wfcp08-thermal/p/D445010115F


750 ML

699
per stuk

2.5 LTR

1799
per stuk

SNELGROND WIT OF GRIJS
Toepassing: binnen en buiten

◆ stofdroog na ca. 1 uur

◆ overschilderbaar na ca. 5 uur

◆  geschikt voor hout en voorbehandeld metaal

◆  sneldrogend, synthetisch en goed vullend

Aanvullend product

◆  St. Marc Express vloeibare 
verfreiniger 1,25 ltr €3,99 per stuk

KIP FINELINE TAPE GEEL 
◆ afmeting: 36 mm x 50 m

◆  dunne en soepele Fineline tape voor scherpe 
verflijnen op gladde en licht ruwe ondergronden

◆ sterk en met een goede kleefkracht

◆  UV-bestendig met een inzetduur binnenshuis tot 
3 maanden en buitenshuis tot 4 weken

HANDPALM VLAKSCHUURMACHINE
◆  230 watt motor met een toerental van 14000 

schuurcirkels per minuut voor een optimale afwerking

◆  gebruikt papier met klittenbandhechting voor snelle 
papierwisseling, een betere stofafzuiging en een 
hoger schuurrendement

◆ stofdichte schakelaar voor een lange levensduur

8999
per stuk

386
per rol

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

KIJK VOOR DE DICHTSTBIJZIJNDE 
VESTIGING OP WWW.JONGENEEL.NL EN 
BEZOEK EEN VAN ONZE 42 VESTIGINGEN. 

JONGENEEL: ALTIJD
BIJ JOU IN DE BUURT!

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 augustus 2019. Prijs-, modelwijzigingen en druk- en 
zetfouten onder voorbehoud. Afbeeldingen kunnen afwijken. Extra kortingen zijn van toepassing op de met jou afgesproken prijs. 

https://www.jongeneel.nl/producten/zoek-op-merk/dewalt/producten/dewalt-vlakschuurmachine-dwe6411-qs-115mm-230w/p/K310303266
https://www.jongeneel.nl/producten/shopartikelen/verf-en-toebehoren/hout/gronden/jongeneel-snelgrond-wit-binnen-buiten-750ml/p/K620107855
www.jongeneel.nl/sku/K720101366
https://www.jongeneel.nl/producten/shopartikelen/verf-en-toebehoren/hout/gronden/jongeneel-snelgrond-wit-binnen-buiten-2%2c5l/p/K620107860
https://www.jongeneel.nl/producten/shopartikelen/verf-en-toebehoren/hout/gronden/jongeneel-snelgrond-grijs-binnen-buiten-750ml/p/K620107865
https://www.jongeneel.nl/producten/shopartikelen/verf-en-toebehoren/hout/gronden/jongeneel-snelgrond-grijs-binnen-buiten-2%2c5l/p/K620107870
https://www.jongeneel.nl/store-finder
www.jongeneel.nl/sku/K720101366
https://www.jongeneel.nl/search/?text=jongeneel+snelgrond



