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Must haves 
voor de tuin!
Dankzij de moestuin essentials wordt 
de beleving in en rond de serre nog 
completer. 

Kies uit allerlei handige accessoires die 
het kweken nog aangenamer maken. 
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V-CLIPS
Art 373288 - 5411210732882
€  6,95

OOGSTMAND ZWART
Art 370430 - 5031670001207
€  7,95

ZWEETSLANG BOA
Art 370322 - 5411210703226
€  19,95

ACD THERMOMETER
Art 538002 - 8015358044677
€  16,95

€ 51,80
>>> €39

Promo Art. 377115 - 5411210377151

Starterspakket
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Glasclips S
(art. 373286)
€  6,95 
20 stuks
De glasclip ‘S’ wordt geplaatst tussen twee 
ramen. 

Glasclips M
(art. 373285)
€  6,95 
20 stuks
Een glasclip gebruik je voor het vastzetten 
van glas in het frame van een serre (Intro 
grow).

V-clips
(art. 373288)
€  6,95 
20 stuks
V-clips uit veerstaal kan je eenvoudig in het 
frame van een serre clipsen en dient om 
lichte zaken op te hangen.

Tomatenhaak inox 
(art. 373282)
€  8,95 
10 stuks
Gebruik de tomatenhaak met een touwtje  
om een tomatenspiraal  recht te houden.

Fix clips 
(art. 373281)
€  6,95 
50 stuks per zakje
Gebruik fix clips voor een eenvoudige
bevestiging van schaduwdoeken en
noppenfolie in de serre.

Snapshots
(art. 373287)
€  6,95 
25 stuks
Gebruik snapshots voor een eenvoudige 
bevestiging van schaduwdoeken en nop-
penfolie in de serre.

Hamerkopbout inox 
(art. 373283)
€  6,95 
18 stuks
Kan gebruikt worden in elke serre met 
montagegleuven in de glasroedes.

L-klemmen
(art. 681940)
€  9,95 
10 stuks

L-klemmen zwart
(art. 681945)
€  14,95 
10 stuks

Uit aluminium. Ideaal voor het ophangen van lampen, verwarmingstoestellen, mandjes, ... 
Te gebruiken in combinatie met hamerkopbouten (art. 373283).
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Zaaikistje klassiek 
(art. 370120)
€  5,95 
44 x 40 x H8 cm
Erg stevig zaaikistje, uitstekende kwaliteit

Watering tray
(art. 370657)
€  5,49 
56 x 31 x H3 cm
De mat neemt water op en geeft uw 
planten het water dat ze nodig hebben.

Wateropvangschaal 
(art. 370015)
€  12,95 
100 x 40 x H23,5 cm
Voorkom dat het water op uw vloer loopt.
Met een wateropvangschaal is het netter 
werken.

Oogstmand
(art. 370430)
€  7,95 
36 x 21 x H12 cm
Draag al dat lekkers meteen in huis.
Onderhoudsvriendelijk.

Zeef met 2 verwisselbare 
netten
(art. 370104)
€  12,95 
35x 35 x H12,5 cm
De netten (fijn en grof) zijn verzinkt en 
daardoor roestvrij.

Oppotschaal 
(art. 370480)
€  12,95 
61 x 55 x H20 cm
Bij het verpotten kan veel aarde verloren 
gaan. Gebruik een oppotschaal om geen 
potgrond te verspillen.

ACD thermometer 
(art. 538002)
€  16,95 
Deze nauwkeurige thermometer meet 
naast de huidige temperatuur ook de 
minima en maxima. Zo weet u precies hoe 
warm het in uw serre is.

Wandelpad
(art. 370103)
€ 39,95
Lengte = 3 meter
Meerdere paden kunnen worden gekoppeld 
om een grotere afstand te overbruggen.

Oprijplank 
(art. 370762)
€  24,95 
Set van twee stuks
Makkelijk om met een kruiwagen de serre 
in te rijden.
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Montageset 
(art. 696100)
€  30 

Schaar, handschoenen, veiligheidsbril, 
sterschroevendraaier, set ring-
steeksleutels, 2 zuignappen.

Opklaptafel
(art. 360120)
€  69 

Van groen gecoat staal, plaatsbesparend
product, inclusief bevestigingshaken.

Verzinkte tomatenspiralen 
(art. 370620)
€  16,95 
170 cm - 10 stuks
Gebruik deze spiralen om klimplanten 
zoals tomaten te ondersteunen.

ACD tomatenwaterreservoir 
(art. 370675)
€  11,95
Set van 3
Met een inhoud van 3,1 liter doseert het 
systeem het water en zorgt het voor een 
gerichte irrigatie rond de plant.

Waterdruppelkit
(art. 370077)
€  19,95 
Inhoud: 10,5 liter
Dankzij de waterdruppelkit krijgen de 
planten druppelgewijs water en kunnen ze 
naar behoefte absorberen.

Zweetslang BOA
(art. 370322)
€  19,95 

Bespaar tot 30 procent water bij het
irrigeren van uw (moes)tuin.

Moduleerbare zweetslangkit
(art. 370326)
€  13,95 

Bepaal zelf welke delen je irrigeert.
Ideaal voor bloembakken: snel en
waterbesparend.
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Schaduwdoek 
(art. 372200)
€  24 
5 x 1,2 m

Schaduwdoek 
(art. 372300)
€  28 
5 x 1,8 m

Een overmaat aan zon kan in het voorjaar en in de zomer de hobbyserre makkelijk te 
warm maken. Beschaduw daarom van binnenuit met een schaduwdoek.

Palma 
(art. 373128)
€  119 
Ventilatie en verwarming
Ondanks zijn compacte vorm, is deze 
kachel erg krachtig. En niet onbelangrijk: 
hij oogt mooi. Hij past dus perfect in uw
serre, tot 12 m².

Noppenfolie 30 m
(art. 372013)
€  29,95 
0,8 x 30 m  - noppen: 10 mm

Noppenfolie 25 m
(art. 372014)
€  79 
1,5 x 25 m - noppen: 30 mm

Automatische raamopener
(art. 370133)
€  49 
Garandeer steeds een optimale verluchting 
van de serre.De warmte wordt dankzij noppenfolie binnen in de serre gehouden en er wordt een 

scherm gecreëerd tegen de koude van buiten. 

Vervangcilinder
(art. 370111)
€  18 
Vervangcilinder voor een
automatische raamopener.
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CARÉO: VIERKANTE METER  
MOESTUINIEREN
- duurzaam  
- lange levensduur 
- uitbreidbaar in lengte en breedte

Gegarandeerd kweekplezier! De caréo is
uitbreidbaar met een net en een tunnel.  
Zaai en oogst vroeger!

Caréo 
(art. 370695)
€  49 
97,5 x 97,5 x 25 cm
In tegenstelling tot de houten variant bestaat hij uit kunststof, waardoor hij over een 
langere levensduur beschikt. En niet onbelangrijk: hij is erg onderhoudsvriendelijk. 
Montage in minder dan 5 minuten.

Caréo net 
(art. 370696)
€  49 
98 x 98 x 120 cm
Gebruik het net om schade door vogels of 
grote insecten te vermijden.

Caréo frame
(art. 370699)
€ 29
96 x 96 x 120 cm
Met dit metalen frame bouwt u zelf een 
structuur over uw caréo. Ideaal voor folie of 
insectennet.

Caréo extension pack 
(art. 370698)
€ 39
97,5 x 97,5 x 25 cm
De caréo kan u niet enkel uitbreiden in de 
hoogte, maar ook in de lengte.

Caréo tunnel 
(art. 370697)
€ 49
98 x 98 x 120 cm
Werk met een folietunnel en zaai vroeger.
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Vegtrug medium 
(art. 371352)
€  259 
180 x 78 x H80 cm
Tuinier overal met deze kweekbak op 
hoogte in alle comfort. Je hoeft nooit meer 
te buigen of te knielen.

Vegtrug mini
(art. 371396)
€  149 
75 x 63 x 80 cm
De VegTrug mini is compact, waardoor 
u hem vrijwel overal kan gebruiken, op 
balkon of op terras…

Vegtrug small 
(art. 371351)
€  179 
103,6 x 78 x H80 cm
Tuinier overal en in alle comfort met deze 
kweekbak op hoogte. Je hoeft nooit meer 
voorover te buigen of te knielen.

Vervanghoes VT mini
(art. 371397)
€  9,50 
75 x 63 x 60 cm Frame en folie VT small

(art. 371353)
€  45 

Beschermingsnet micro mesh 
VT small
(art. 371354)
€  29 

Vervanghoes VT medium 
(art. 371358)
€  13,50 

Frame en folie VT medium
(art. 371355)
€  69 

Vervanghoes VT small 
(art. 371357)
€  9,95 
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Grow, Live, disCover

NL // Prestige Grow
Acties en kortingen geldig van 15 januari t.e.m. 15 juni 2018, zolang de voorraad strekt. Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen in euro, incl. BTW.  
Meerdere artikelen worden niet verkocht in bepaalde winkels. Die kunnen u dan verkocht worden op bestelling. De foto’s en afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid 
en zijn niet bindend. Alle afmetingen zijn benaderend. Bekijk de verkoopsvoorwaarden online (www.acd-serres.be). Onder voorbehoud van fouten en productwijzigingen. Alle 
reproductie, zelfs gedeeltelijk, is verboden.
V.U.: ACD nv, Zwaaikomstraat 22, 8800 Roeselare, Belgium, T +32 (0)51 24 25 26
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