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VUREN C SLS BALKHOUT GESCHAAFD
Geschaafd balkhout volgens Scandinavian 
Lumber Standard

◆  toepassing: scheidingswanden en diverse betimmeringen

◆ met de vertrouwde Jongeneel kwaliteit

◆ kunstmatig gedroogd op ca. 18%

◆ in diverse handelsmaten leverbaar

119
per m1

38 x 89 mm

199
per m1

38 x 140 mm
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https://www.jongeneel.nl/producten/hout/bouwhout/sls/c/W_112?q=%3Arelevance%3AKopmaat%3A38x140&text=#
https://www.jongeneel.nl/producten/hout/bouwhout/sls/c/W_112?q=%3Arelevance%3AKopmaat%3A38x89&text=#
https://www.jongeneel.nl/bim_download
https://www.jongeneel.nl/producten/hout/bouwhout/sls/c/W_112?q=%3Arelevance
https://www.jongeneel.nl/producten/hout/bouwhout/sls/c/W_112?q=%3Arelevance
https://www.jongeneel.nl/producten/hout/bouwhout/sls/c/W_112?q=%3Arelevance
https://www.jongeneel.nl/search?q=Q-Pine%3Arelevance&page=0
https://www.jongeneel.nl/producten/plaatmateriaal/plaatmateriaal-constructief/osb/osb-klasse-3-ongeschuurd-rechte-kanten-2440x1220x18mm/p/C3221018244122F


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 C24 BALKHOUT GESCHAAFD
Geschaafd constructief balkhout 

◆ toepassing: vloer, dak en wandconstructies

◆ op sterkte gesorteerd

◆ kunstmatig gedroogd op ca. 18%

◆ in diverse handelsmaten leverbaar

OSB ONGESCHUURD KLASSE 3
Ongeschuurde houtvezel constructieplaat

◆ toepassing: vloer, dak en wandconstructies 

◆ 2440 x 1220 x 18 mm

◆ nu met nog gladder en vlakker oppervlak

◆ langs zijde voorzien van tong en groef

1249
per m2

695
per m2

595
per m1

75 x 200 mm

2 3

VOOR AL JOUW CONSTRUCTIEHOUT!

https://www.jongeneel.nl/search/?q=vuren+c24%3Arelevance%3Amaatvoering%3A75x200x6000mm&text=vuren+c24#
https://www.jongeneel.nl/search/?q=vuren+c24%3Arelevance%3Amaatvoering%3A75x200x6000mm&text=vuren+c24#
https://www.jongeneel.nl/bim_download
https://www.jongeneel.nl/search?q=constructiehout%3Arelevance&page=2
https://www.jongeneel.nl/producten/plaatmateriaal/plaatmateriaal-constructief/multiplex-constructief/pellos-fins-vuren-multiplex-tg2-2440x1220x21mm/p/C1380021244122F
https://www.jongeneel.nl/producten/plaatmateriaal/plaatmateriaal-constructief/multiplex-constructief/pellos-fins-vuren-multiplex-tg2-2440x1220x21mm/p/C1380021244122F
https://www.jongeneel.nl/bim_download
https://www.jongeneel.nl/producten/plaatmateriaal/plaatmateriaal-constructief/osb/osb-klasse-3-ongeschuurd-rechte-kanten-2440x1220x18mm/p/C3221018244122F
https://www.jongeneel.nl/producten/plaatmateriaal/plaatmateriaal-constructief/osb/osb-klasse-3-ongeschuurd-rechte-kanten-2440x1220x18mm/p/C3221018244122F
https://www.jongeneel.nl/bim_download
https://www.jongeneel.nl/services/logistieke-dienstverlening/hub


RVS A2 MONTAGESCHROEVEN
Mechanische bevestigers

◆ inhoud: 200 stuks

◆ 4.0 x 50 mm

DRYFLEX SUPER FINISH 
2 COMPONENTEN
Voor duurzaam en snel plamuren

◆ inhoud: 180 ml

◆ geen voorstrijk nodig

◆ supersnel schuur- en overschilderbaar

PROFESSIONAL HOUTSEALER WIT
Ideaal voor de juiste afdichting van jouw plaatmateriaal

◆ inhoud: 750 ml

◆ wit en transparant leverbaar

◆ zowel binnen als buiten toepasbaar

◆ UV-bestendig, hoog afdichtend vermogen

GRIJZE MDO COATING
Exterieur multiplex voorzien van 
200 grams MDO coating

ONGEGROND
Exterieur multiplex met BB/BB 
dekfineren voor blank werk

WIT GEGROND
Exterieur multiplex voorzien van 
90 mμ witte watergedragen grondverf

DURAPLY MULTIPLEX
Duraply is gemaakt van Zuid-Europese populieren. De 
fineren zijn individueel verduurzaamd volgens een 
gepatenteerd proces. Hierdoor is Duraply een door 
en door verduurzaamd multiplex met een superieure 
kwaliteit die de duurzaamheid van Okoume overtreft.
◆ 2500 x 1220 x 18 mm

◆ toepassing: breed inzetbaar bij exterieure toepassingen

1299
per doos

2999
per stuk

1695
per stuk

per m2

2995

per m2

per m2

2395

2195
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https://www.jongeneel.nl/producten/shopartikelen/ijzerwaren/schroeven%2c-nagels%2c-pluggen/schroeven-voor-hout/woodies-ultimate-verzonken-kop-rvs-a2-4%2c0x50mm-torx-20/p/K020704820
https://www.jongeneel.nl/search/?text=duraply++
https://www.jongeneel.nl/search/?text=duraply++
https://www.jongeneel.nl/search/?text=duraply++
https://www.jongeneel.nl/bim_download
https://www.jongeneel.nl/bim_download
https://www.jongeneel.nl/bim_download
https://www.jongeneel.nl/c/repair-care-dryflex-super-finish-2-componenten/p/K590400070
https://www.jongeneel.nl/producten/shopartikelen/verf-en-toebehoren/hout/randsealer/bison-professional-houtsealer-wit-750ml/p/K550100792
https://www.jongeneel.nl/producten/plaatmateriaal/plaatmateriaal-exterieur/duraprime-wit-gegrond-2500x1220x18mm/p/C1951018250122
https://www.jongeneel.nl/producten/plaatmateriaal/plaatmateriaal-exterieur/durapaint-grijze-mdo-coating-2500x1220x18mm/p/C1952018250122


ANKERS
GB spouw- en wandankers voor lijmtoepassingen

◆ prikspouwankers

◆ lijmkoppelstrips

◆ wandankers

◆ veerankers

HOUTVERBINDERS
Diverse soorten

◆ raveeldragers met strip

◆ zware raveeldragers

◆ balkdragers met lange lip

◆ hoekankers

MW34 ALU PLUS
◆ stootvaste, dampremmende bekleding

◆ snel te verwerken

◆ flexibel, sterk en krachtig

◆ dikte 120 mm, RD-waarde 3,50

◆ verkrijgbaar in 5000 x 600 mm

NIEUW IN ONS 
ASSORTIMENT

825
per m2

4 5

H+H CELLENBETON
Snel, eenvoudig en efficiënt bouwen 
met cellenbetonblokken
◆ brandwerend

◆ geluidsisolerend

◆ duurzaam

◆ licht van gewicht

◆ warmte isolerend

www.hpplus.nl

https://www.jongeneel.nl/store-finder
https://www.jongeneel.nl/producten/dak/dakisolatie/hellend-dak-isolatie/knauf-mw34-alu-plus-hellend-dak-isolatie-5000x600x120mm/p/E402004020
https://www.jongeneel.nl/producten/dak/dakisolatie/hellend-dak-isolatie/knauf-mw34-alu-plus-hellend-dak-isolatie-5000x600x120mm/p/E402004020
https://www.jongeneel.nl/bim_download
https://www.jongeneel.nl/search/?text=Cellenbetonblok
https://www.jongeneel.nl/search/?text=Cellenbetonblok
https://www.jongeneel.nl/bim_download


*  Q-Pine architraven en sierlijsten zijn in vele uitvoeringen leverbaar. 
Vraag jouw vestiging naar de mogelijkheden. 

KANT-EN-KLAAR 
INTERIEURPRODUCT*
◆ hoogwaardig grenen

◆ duurzaam/verantwoord Europees hout

◆ stabiel in kwaliteit

◆ foutvrij, geen noesten

◆ strenge kwaliteitscontrole

◆ ruime keuze in profielen

◆ vaste lengte 480 cm (Neut 120 cm)

◆ hoogwaardig voorgelakt in RAL 9010

◆ universeel overschilderbaar

NIEUW IN ONS 
ASSORTIMENT

NEUTEN

GELAKTE PLINTENLUXE PLINTEN

SIERLIJSTEN ARCHITRAVEN

15%
introductiekorting 

op alle plinten

55

https://www.jongeneel.nl/search?q=Q-Pine%3Arelevance&page=0


KEYLITE LICHTSTRAAT 
BIJ JONGENEEL! 
Naast ontzettend veel dakramen en  
dakraam systemen heeft Keylite iets nieuws;  
de lichtstraat met wolfseinden

◆ snelle en eenvoudige montage

◆  energiezuinig ontwerp met grote draagkracht

◆  elegant en stijlvol, door strakke en slanke lijnen

◆  leverbaar met verschillende kleur- en beglazingsopties

◆  naast 6 standaard maten ook maatwerk mogelijk

Haal veel daglicht binnen met Keylite, 
voor alle daken een oplossing! 

FSC MIX CREDIT VELUX GGL  
SK06 2050 WIT 1140 X 1180 MM  
◆ ergonomische bedieningshandgreep

◆ voorzien van ventilatieklep

◆  voorbereid op eenvoudige montage van 
raamdecoratie en zonwering door het 
Pick&Click!TM systeem

◆  voorzien van ThermoTechnologyTM 
isolatiemateriaal voor betere isolatie

HBS-200 LIQUID 
RUBBER 310 ML
Voor het afdichten van vele materialen zoals beton, 
metaal, steen, hout, bitumen, zink en PVC 

◆  zeer geschikt voor binnen- en buitentoepassingen 
(dakgoten, douchegoten, buisdoorvoeren, kimnaden, 
dilatatievoegen, kozijnaansluitingen en maaivelddetails)

◆ water en luchtdicht

◆ zeer hoge, blijvende elasticiteit (900%)

WOOD MAX 
EXPRESS POWER
Extreem snelle, sterke, watervaste en 
vullende (hout)constructielijm

◆ zeer snel, handvast na 30 min

◆ zeer hoge eindsterkte (110 kg / cm2)

◆  niet bruisend, zeer goed vullend vermogen (tot 4 mm) 
en overschilderbaar

◆ veilig en schoon

449
per stuk

899
per stuk

36175

6 7

https://www.jongeneel.nl/store-finder
https://www.jongeneel.nl/producten/shopartikelen/lijmen-en-kitten/griffon-wood-max-express-power-constructielijm-d4-380gr/p/K520100810
https://www.jongeneel.nl/producten/shopartikelen/lijmen-en-kitten/griffon-hbs-200-liquid-rubber-310ml/p/K590100705
https://www.jongeneel.nl/producten/dak/daglicht-producten/dakramen/tuimelramen/velux-dakraam-ggl-sk06-2050-wit-1140x1180mm/p/D441101920
https://www.jongeneel.nl/producten/dak/daglicht-producten/dakramen/tuimelramen/velux-dakraam-ggl-sk06-2050-wit-1140x1180mm/p/D441101920
https://www.jongeneel.nl/bim_download


INDUSTRIETRAP SUPERPRO
Stevige schetsplaten bij elke trede

 ◆ 110 mm diepe treden

 ◆ extra groot stabordes 31 x 31 cm

 ◆ geanodiseerde stijlen en treden

INDUSTRIETRAP  
SUPERPRO MET BEUGEL
Stevige schetsplaten  
bij elke trede

 ◆ 110 mm diepe treden

 ◆ extra groot stabordes 31 x 31 cm

 ◆ geanodiseerde stijlen en treden 

 ◆ ook verkrijgbaar in de 2 x 5 treden €149,95

ODD JOB WERKBORDES
Makkelijk in gebruik en makkelijk om mee te nemen

 ◆ breedte: 30 cm

 ◆ gewicht: 4.0 kg

 ◆ maximale belasting:  110 kg

 ◆ stahoogte: 51 cm

ACCU BANDSCHROEFMACHINE 
XR-BL DCF620D2K
18V - 2,0Ah Li-ion

 ◆ makkelijk verwijderbaar opzetstuk

 ◆ 2 accu’s en een XR multilader

 ◆ onbelast toerental 0-4.400 tpm

 ◆ max. koppel 30 Nm

BANDSCHROEVEN 3,5 X 35 MM
 ◆ grove of fijne draad

 ◆ 50 schroeven per band

 ◆ zwart gefosfateerd

 ◆ inhoud: 1000 stuks

1195
per doos

32499
per set

9995
per stuk  

2 x 3 trede

9995
per stuk  

1 x 4 trede

3995
per stuk

11995
per stuk  

2 x 4 trede

11995
per stuk  

1 x 5 trede

77

https://www.jongeneel.nl/producten/zoek-op-merk/dewalt/producten/dewalt-accu-bandschroefmachine-xr---bldcf620d2k-2x2%2c0ah/p/K320202164
https://www.jongeneel.nl/producten/shopartikelen/ijzerwaren/schroeven%2c-nagels%2c-pluggen/dewalt-bandschroeven-grove-draad-35x3%2c5mm/p/K020300810
https://www.jongeneel.nl/producten/shopartikelen/gereedschap/klimmaterialen/little-jumbo-werkbordes-odd-job/p/K380100822
https://www.jongeneel.nl/producten/shopartikelen/gereedschap/klimmaterialen/little-jumbo-werkbordes-odd-job/p/K380100822
https://www.jongeneel.nl/search/?q=superpro%3Arelevance%3Aproduct%3AIndustrietrap&text=superpro
https://www.jongeneel.nl/search/?q=superpro%3Arelevance%3Aproduct%3AIndustrietrap&text=superpro
https://www.jongeneel.nl/c/little-jumbo-industrietrap-super-pro-met-beugel/p/K380102130
https://www.jongeneel.nl/store-finder
https://www.jongeneel.nl/store-finder
https://www.jongeneel.nl/search/?q=superpro%3Arelevance%3Aproduct%3AIndustrietrap&text=superpro


EENMANS GIPSVEZELPLAAT
Met name ook geschikt voor het bekleden 
van plafonds en het aftimmeren  
van zolderverdiepingen
◆ super stootvast

◆ praktische verwerking (150 x 100 cm, dikte 10 mm)

◆  extreem belastbaar (20 kg met schroef 
-zonder plug- bij 10 mm)

◆ brandveilig en geluidsisolerend

◆  schilderen, betegelen, behangen of afwerken 
met sierpleister: het is allemaal mogelijk

ALUTHERM+ DEUR
Voor stabiele, isolerende 
buitendeurtoepassingen
◆ hoge vormstabiliteit

◆ 215 x 95 cm

◆ tot 2.5 mm infreesbaar

◆ dikte 40 mm

650
per m2

per stuk
27500

*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 30 september 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/binnenwanden-en-plafonds/binnenwand-bekleding/stootvaste-platen/fermacell-gipsvezelplaat-1500x1000x10mm/p/E514100020
https://www.jongeneel.nl/producten/binnenwanden-en-plafonds/binnenwand-bekleding/stootvaste-platen/fermacell-gipsvezelplaat-1500x1000x10mm/p/E514100020
https://www.jongeneel.nl/producten/binnenwanden-en-plafonds/binnenwand-bekleding/stootvaste-platen/fermacell-gipsvezelplaat-1500x1000x10mm/p/E514100020
https://www.jongeneel.nl/bim_download
https://www.jongeneel.nl/producten/gevel/gevelopeningen/voordeuren/vlakke-voordeuren/jongeneel-alutherm-%2b-deur-54mm-215x95cm/p/C1425154215095FP
https://www.jongeneel.nl/store-finder



