
Accuschroef-/ 
klopboormachine  
“HP347DWEX3”
14,4 V/1,3 Ah Li-Ion, 2 accu’s, 1.400 t.p.m.,  
max. draaimoment 30 Nm, 16 slipkoppelstanden, 
1-uurs oplader, max. boor (hout/metaal) 25/10 
mm, 2 versnellingen, regelbaar toerental, gehard 
stalen tandwielaandrijving, snelspanboorkop, 
motorrem en softgrip, gewicht 1,4 kg, in koffer, 
incl. 74-delige accessoireset  6003444

Laminaat “Navigator Bangor”
afm. (l x b) 128,6 x 19,4 cm, dikte 7 mm,  
pak = 2,245 m2  10225385

Projectbouwmarkt en Tuincentrum | hornbach.nl

Aanhangwagen “Steely”
afm. (l x b x h) 205 x 109,5 x 30 cm, zijwanden 
van verzinkt staal, incl. huif en zeil, ongeremd, 
max. gewicht 750 kg  5829323

399,-119,-

SLECHTS 25 STUKS VERKRIJGBAAR

max. 1 p.p.

De grootste bouwmarkt  

       nu ook in Duiven!

29 jan. t/m

Spectaculaire openingsweek

2 feb.

695

SLECHTS BEPERKT VERKRIJGBAAR

/m²

Speciaal ingekocht voor  
meeneemprijzen!  

Alleen verkrijgbaar in de 
vestiging Duiven. OP=OP!

SPECIAAL 
INGEKOCHT
VOOR DE OPENING

SLECHTS 125 STUKS VERKRIJGBAAR

max. 1 p.p.



DÉ PROJECTBOUW
Al 14x de Beste Bouwmarkt van Nederland

1.000 Projecten
1 Partner!

HORNBACH is niet zomaar een bouwmarkt, maar eentje die helpt om het meeste 
uit jouw project te halen. Zowel financieel als in de uitvoering. Waar we het over 
hebben? Over de projectbouwmarkt. Deskundig personeel, de grootste voorraad 
en gegarandeerd de laagste prijs. Er is altijd iets te doen!

Verbind alle
slimme apparaten

bij jou thuis

Jouw inspiratiebron.
Altijd vernieuwend.

Gratis

LIVE
demonstratiesProjectShow

Kijk op de achterpagina wat er nog meer te doen is tijdens het openingsweekend! 

Montageservice
Hulp nodig bij jouw renovatieproject? Laat de montage 

over aan onze professionals. Zij staan graag voor je klaar!

Begeleid je project online.
Bij het plannen. Bij het kopen. Bij de uitvoering.

Download de app nu!
Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. De App Store is een dienst van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc.

De grootste voorraden

Het grootste  
assortiment

Gegarandeerd altijd 
de laagste prijs!

Deskundig advies

Uitgebreide service

Scanner
• Zelf-Scan
• Barcode
• Beeldherkenning

Projecten

Winkelwagen

Direct toegang  
tot product- en 
projectinformatie.

Bood
schappen
lijstje

Vestigings
info

02_726_0120_wk5



BOUWMARKT

Drive In
Sierbestrating en bouwmaterialen in grote aantallen om direct in je auto te laden en mee te nemen.  

Tuincentrum 
Een groot assortiment planten, dierenverzorgings
producten en alles voor jouw tuinproject.  

Bouwmarkt
Het maakt niet uit hoe groot jouw project is. Dankzij 

de grootste voorraad en een ongeëvenaard assortiment 

hebben we altijd voldoende in huis voor jouw project.

Oplaadpunten
• Voor auto’s en fietsen!
• Opladen tijdens het winkelen.
• De palen zijn zelfvoorzienend, het 

milieu wordt dus volledig ontlast.

Verhuurservice
Bij ons kun je machines, afval
containers, aanhangers en bestel
wagens huren! Vraag naar de  
mogelijkheden bij ons Servicecentrum.

Reserveren & afhalen
- Artikelen gemakkelijk online 

reserveren
 Maximaal 4 uur na het verzenden 

van je reservering staan de artikelen 
klaar in de vestiging om te worden 
afgehaald

Bezorgservice
Wil je jouw aankopen thuis laten  
bezorgen? Onze medewerkers bij het 
Servicecentrum vertellen je graag wat 
dat kost. Dit hangt namelijk mede af van
de grootte en zwaarte van de vracht. 

Goederenterugname
Alle ongebruikte voorraadartikelen* 
kun je op vertoon van je kassabon tot 
30 dagen na ontvangst kosteloos 
terugbrengen! *M.u.v. speciale 
bestellingen, op maat gezaagde  
artikelen, planten en dieren.

Plantengarantie
Ontevreden? Tot 12 maanden na aankoop 
je geld terug of je krijgt een vervangende 
plant (bij heesters, rozen, bomen en 
struiken).

Verfmengservice
Heb je een specifieke kleur in gedachten? 
Wij mengen elke gewenste kleur voor je! 

Maatwerkservice
Vloerkleden kun je bij ons op maat 
laten maken en je kiest zelf de 
gewenste afwerking! 

Project Budget
Extra budget nodig voor je verbouwing? 
Het HORNBACH Project Budget geeft 
je financiële ruimte. Vraag naar de 
mogelijkheden bij ons Servicecentrum.

Zaagservice
Wij zagen hout op maat voor jou! Tot 
10 zaagsnedes is deze service gratis, 
daarna betaal je € 0,50 per zaagsnede. 
Het is ook mogelijk om werkbladen te 
laten frezen.

Services
Bij HORNBACH word je van alle gemakken voorzien en helpen we graag om jouw project zo voordelig, 
gemakkelijk en professioneel mogelijk uit te voeren. Met onze services helpen we je van A tot Z.

Bestelservice
In ons gehele assortiment kunnen wij 
alle gangbare merken voor je bestellen.

Lijstenmakerij
In onze lijstenmakerij maken we een 
lijst op maat voor jouw foto, schilderij 
of prent! Wij bieden een ruime keuze 
aan lijsten en passe-partouts.

Reparatie- en
onderdelenservice
Is jouw machine kapot? Of heb je alleen 
een vervangend onderdeel nodig? Wij 
zorgen dat jouw machine weer werkt! 

ProfiService
Deze service is speciaal voor de 
professionele klant. Met een eigen 
aanspreekpartner, kopen op rekening 
en vele andere voordelen die Profi’s 
zullen aanstaan.

Montageservice
Hulp nodig bij jouw renovatieproject? 
Laat de montage over aan onze profes
sionals. Zij staan graag voor je klaar!

03_726 _0120_wk5
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Huishoudtrap “Lima” set
aluminium, 6-treeds, antislip-voetjes voor stabiliteit, tooltray voor 
gereedschap of materiaal, incl. Steddy 2 t.w.v. 39,95 euro  6304883

SPECIAAL 
INGEKOCHT
VOOR DE OPENING

Voor ieder project het b

150
kg

Speciaal ingekocht voor meeneemprijzen! Alleen 
verkrijgbaar in de vestiging Duiven. OP=OP!

SLECHTS 
90 SETS VERKRIJGBAAR

Verstelbaar statief met 2 ledstralers
hoogte 880-1520 mm, afm. stralers (h x b x d)  
2 x 114 x 121 x 26 mm, incl. led 2 x 15W (totaal 2.000 lumen), 
IP65 (stofdicht/spuitwaterdicht), 1,5 meter kabel  10170738

SLECHTS 
150 STUKS VERKRIJGBAAR

2995

6795

SLECHTS 200 STUKS VERKRIJGBAAR

1495

Stellingkast 
“Strong”  
verzinkt
afm. (h x b x d) 176 x 90 
x 40, draagvermogen 
van 175 kg per legbord, 
gegalvaniseerde 
uitvoering, snelle, 
eenvoudige montage  
10082129

175
kg

04_726_0120_wk5



ProfCut handzaag “PC-22-GT7”
zaagblad 550 mm, twee-componenten handgreep, geschikt voor het zagen 
van middelgrof materiaal zoals hout, planken en plaatmateriaal, incl. 
afbreekmes ergo 18mm “KE18-01”  6355678

SLECHTS 
120 STUKS VERKRIJGBAAR

119,-

Accuschroef-/klopboormachine 
“HP347DWEX3”
14,4 V/1,3 Ah Li-Ion, 2 accu’s, 1.400 t.p.m.,  
max. draaimoment 30 Nm, 16 slipkoppelstanden, 
1-uurs oplader, max. boor (hout/metaal) 25/10 
mm, 2 versnellingen, regelbaar toerental, gehard 
stalen tandwielaandrijving, snelspanboorkop, 
motorrem en softgrip, gewicht 1,4 kg, in koffer, 
incl. 74-delige accessoireset  6003444

t beste gereedschap!

995
+

SLECHTS 300 STUKS VERKRIJGBAAR

max. 1 p.p.

incl. 74-delige accessoireset

Hogedrukreiniger “K2 
Compact Car & Home”
110 bar, 1.400 watt, 360 l/u 
aanzuigvermogen, 4 m lange 
hogedrukslang, incl. hogedruk-
pistool, enkelvoudige spuitlans, 
vuilfrees, terrasreiniger T150, 
wasborstel, schuimsproeier, 
reinigingsmiddel terras 0,5 L en 
autoshampoo 0,5 L  10186837

5995

SLECHTS 
125 STUKS VERKRIJGBAAR

max. 1 p.p.

05_726_0120_wk5



SLECHTS 150 STUKS VERKRIJGBAAR

59,-

169,-

1495

Fonteinset ‘Iton’
limestone, afm. (l x b x h) 
30 x 30 x 10 cm, incl. 
kraan en designsifon  
10082183

WC-Pack “Lecico Perth”
incl. Solido inbouwreservoir Dual Flush, 
bedieningspaneel Skate-Air wit, wandcloset 
diepspoel, toiletzitting wit  6206154

Toiletzitting 
‘Ohajo’
wit, met softclose, 
duroplast  10098155

Het grootste assortiment vo

SLECHTS 100 STUKS VERKRIJGBAAR

max. 1 p.p.

SLECHTS 80 STUKS VERKRIJGBAAR

max. 1 p.p.

1195

Vloertegel Pronto
afm. 30 x 60 cm, grijs, slijtgroep 3,  
antislipwaarde R9, vorstbestendig,  
pak = 1,62 m2  10235330

Vloertegel Basalt
afm. 50 x 50 cm, licht gehamerde natuur-
steen look, slijtgroep 3, antislipwaarde R9, 
vorstbestendig, pak = 1,75 m2  10186932 995

SPECIAAL
INGEKOCHT
OP=OP

SPECIAAL
INGEKOCHT
OP=OP

Vloertegel Roma
afm. 60 x 60 cm, lichtgrijs, slijtgroep 3, 
antislipwaarde R10, vorstbestendig,  
pak = 1,80 m2  10247439

2195

SPECIAAL
INGEKOCHT
OP=OP

/m²

/m²

/m²

06_726_0120_wk5



Speciaal ingekocht voor 
meeneemprijzen! Alleen 

verkrijgbaar in de  
vestiging Duiven. OP=OP!

SPECIAAL 
INGEKOCHT
VOOR DE OPENING

249,-
Vaatwasser “WIC 3B16”
breedte 60 cm, 13 couverts, 
geluidsniveau 46 DB,  
energieklasse A+  6170059

t voor de laagste prijs!

SLECHTS 
BEPERKT VERKRIJGBAAR

max. 1 p.p.

Douchecabine “Hollywood”
afm. (b x h) 90 x 200 cm, profielkleur chroom, 8 mm 
helder veiligheidsglas, incl. stabilisatiebeugel chroom

Deur
Afm. Art. nr. VPE Prijs

90 x 200 cm 10082161 St. 109,00

Wand incl. stabilisatiebeugel chroom

Afm. Art. nr. VPE Prijs

90 x 200 cm 8365539 St. 90,00

199,-

SLECHTS 
50 STUKS VERKRIJGBAAR

max. 1 p.p.

07_726_0120_wk5



Met het FSC®-keurmerk worden producten aangeduid 
waarvoor hout uit milieuvriendelijke en maatschappelijk 
verantwoordelijke bosbouw is gebruikt, onafhankelijk 
gecertificeerd conform de strenge richtlijnen van het FSC®.

HORNBACH Tuincentrum: All

999 5295

SLECHTS 60 STUKS VERKRIJGBAAR

SLECHTS 90 STUKS VERKRIJGBAAR

Felix Pouch mix  
selection 44 pack
inhoud 44 x 100 gr  6475596

Tetra starter line 
aquarium led
inhoud 54 liter, deksel geïnte-
greerde ledverlichting 6 Watt, 
incl. Easy Crystal Filterbox en 
Tetra HT verwarmer  5988780

Houten regenton
afm. (h x Ø) 85 x 75 cm, inhoud 228 liter, 
eiken wijnvat, incl. koperen kraan  10218878

Inklapbaar

Duurzaam

Pot Girona
ø 18 x h 16 cm, lichtgrijs en zwart,  
in meerdere maten verkrijgbaar  10031619

Pot Boule
ø 28 x h 25 cm, in meerdere  
kleuren verkrijgbaar  10204611

SLECHTS 70 STUKS VERKRIJGBAAR

3995Rotan hondenmand
rotan, afm. (h x b x d)  
19/12 x 72 x 60 cm, incl. 
kussen  10150388

8995

4995

Tuinbank
afm. (h x b x d) 90 x 118 x 
62,5 cm, zithoogte 41 
cm, acia hout  10209321

999

999

999Pot ZT
ø 29 x h 24 cm, in meerdere  
kleuren verkrijgbaar  10133905

SPECIAAL
INGEKOCHT
OP=OP

SPECIAAL
INGEKOCHT
OP=OP

SLECHTS 30 STUKS VERKRIJGBAAR

max. 1 p.p.

/st

/st

/st

08_726_0120_wk5



m: Alles voor tuin & dier!

SPECIAAL 
INGEKOCHT
VOOR DE OPENING

Speciaal ingekocht 
voor meeneemprijzen! 
Alleen verkrijgbaar in 
de vestiging Duiven.

OP=OP!

BBQ set 4 delig
tang, vork, spatel en borstel, rvs met 
kunststof handvat  10224722

Eurom onkruidbrander
lengte 87 cm, butaangas, 
schroefaansluiting EN417 (7/16”), 
Piëzo ontsteking, vlamtemperatuur: 
max. 1100 graden celcius, geen 
aansteker nodig  10231074

399

1495

SLECHTS 248 STUKS VERKRIJGBAAR

ook geschikt om een 
BBQ mee aan te steken

Cocos nucifera
kokospalm, hoogte 130-140 cm, 
potmaat 19 cm  4502923

5,-

Tropical mix
mix van groene planten, sterke soorten, 
hoogte 20-40 cm, potmaat 17 cm  2323300

750

CFH Universeel 
gaspatroon AT 2000
0,6 liter  6289116

499

SLECHTS 160 STUKS VERKRIJGBAAR

SLECHTS 360 STUKS VERKRIJGBAAR

/st

09_726_0120_wk5



Kunstgrastegel
afm. 30 x 30 cm, poolhoogte  
15 mm, speciaal voor balkon en 
terras, 1 pak = 10 stuks = 0,90 m2  
10194051

Supreme dek wit
inhoud 10 liter, rendement 10 m2 per liter, 
uitstekend dekkende, matte muur- en  
plafondverf  4610008

Droogloopmat
afm. 50 x 75 cm, neemt zeer veel vocht op  6834404

Ledplafonnière “Sterren”
ø 76 cm, incl. led 40W (3.200 lumen), lichtkleur (3000K-4000K-6500K) 
instelbaar met aan/uit wandschakelaar, o.a. dimmen en nachtlichtfunctie 
via meegeleverde afstandsbediening  10149050

34952595

349

49,- SLECHTS 300 STUKS VERKRIJGBAAR
ø 76 cm

Het grootste decoratieve assortiment van Nederland!

SLECHTS 200 STUKS VERKRIJGBAAR

SLECHTS
90 PAKKEN VERKRIJGBAAR

SLECHTS 250 STUKS VERKRIJGBAAR

/pak

Convectorkachel CK 1500
capaciteit 650 - 850 - 1.500 watt, met thermostaat, 
pilot light, oververhittingsbeveiliging  8438007

1495
SLECHTS BEPERKT VERKRIJGBAAR

10_726_0120_wk5



Afgesproken:

Gegarandeerd
altijd de
laagste prijs!
Online en in de vestiging.

Als je binnen 30 dagen na aankoop bij een concurrent in Nederland toch 

een identiek artikel vindt dat goedkoper is, dan krijg je het bij ons voor 

dezelfde prijs en nog eens 10% extra korting voor je tip. Geldt ook bij 

aanbiedingen en internetprijzen. Uitverkopen zijn uitgesloten. Details 

zijn te vinden op:

 
hornbach.nl/prijsgarantie

11_726_0120_wk5



Prijzen van de speciaal ingekochte artikelen zijn gegarandeerd zolang de voorraad strekt. Op=op. Drukfouten voorbehouden. Alle prijzen worden vermeld in euro’s en zijn incl. btw. 
Op al onze leveringen aan consumenten zijn de Algemene Voorwaarden van de doe-het-zelfbranche van toepassing. Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar in onze vestigingen.

Kinderwerkplaats 
Knutselen voor de jongste doe-het-zelvers.

Meer info: hornbach.nl/duiven

Tuinadvies 

Neem een plattegrond en foto’s van je tuin mee en 
laat je inspireren door een erkende tuinontwerper.

Ontbijt voor 1,- 
Geniet van woensdag t/m zaterdag van een 
heerlijk ontbijt voor maar 1 euro!

Feestelijke opening
HORNBACH Duiven!

Volop 

GRATIS
activiteiten

!

Openingstijden:
Ma.-vr. 7.00-21.00 uur, 
za. 8.00-18.00 uur, 
zo. 12.00-17.00 uur.

Nieuwgraaf 18,
Duiven

Nieuwgraaf

Duiven

27 Westervoort

Nieuw   g
raaf

Geograaf

N
ieuw

graaf

D
ijkgraaf

Centerpoort-
Nieuwgraaf

Drie

gaardensestraat

N

D
ijk

Rivierweg

A12

A12

N338

Arnhem

Westervoort

O
berhausen

29 jan. t/m

Spectaculaire openingsweek

2 feb.

Woensdag 29 januari
Kom ontbijten voor 1 euro ....................... 07.00 - 11.00 uur

Brandpreventieshow ................................ 10.00 - 17.00 uur

Tuinadvies ................................................ 10.00 - 17.00 uur

Projectshow ‘Smart Home’ ...................... 10.00 - 11.00 uur  

.................................. 13.00 - 14.00 uur & 16.00 - 17.00 uur

Yellow Cube Kärcher ................................ 10.00 - 18.00 uur

Kookdemonstratie Whirlpool ................... 10.00 - 18.00 uur

Interieuradvies raamdecoratie ............... 10.00 - 19.00 uur

Workshop fietskrat timmeren.................. 11.00 - 13.00 uur  

.................................................................. 14.00 - 17.00 uur

BBQ demo Grill Guru ................................ 12.00 - 17.00 uur

Demo visgraat en houten vloer leggen.... 12.00 - 20.00 uur

Kinderwerkplaats ..................................... 13.00 - 18.00 uur

Donderdag 30 januari
Kom ontbijten voor 1 euro ....................... 07.00 - 11.00 uur

Projectshow ‘Smart Home’ ...................... 10.00 - 11.00 uur  

.................................. 13.00 - 14.00 uur & 16.00 - 17.00 uur

Yellow Cube Kärcher ................................ 10.00 - 18.00 uur

Interieuradvies raamdecoratie ............... 10.00 - 19.00 uur

Workshop fietskrat timmeren.................. 11.00 - 13.00 uur  

.................................................................. 14.00 - 17.00 uur

Schulz verfadvies..................................... 11.00 - 19.00 uur

Kinderwerkplaats ..................................... 13.00 - 18.00 uur

Demo Powertools Hikoki.......................... 14.00 - 20.00 uur

Nuki Smart Lock Demo............................. 15.00 - 20.00 uur

Vrijdag 31 januari
Kom ontbijten voor 1 euro ....................... 07.00 - 11.00 uur

Nuki Smart Lock Demo............................. 09.00 - 13.00 uur

Projectshow ‘Smart Home’ ...................... 10.00 - 11.00 uur 

.................................. 13.00 - 14.00 uur & 16.00 - 17.00 uur

Yellow Cube Kärcher ................................ 10.00 - 18.00 uur

Interieuradvies raamdecoratie ............... 10.00 - 19.00 uur

Workshop fietskrat timmeren.................. 11.00 - 13.00 uur  

.................................................................. 14.00 - 17.00 uur

Schulz verfadvies..................................... 11.00 - 19.00 uur

Kinderwerkplaats ..................................... 13.00 - 18.00 uur

Tuinadvies ................................................ 13.00 - 20.00 uur

Demo Powertools Hikoki.......................... 14.00 - 20.00 uur

Zaterdag 1 februari
Kom ontbijten voor 1 euro ....................... 08.00 - 11.00 uur

Moodpaints Demo..................................... 10.00 - 16.00 uur

Brandpreventieshow ................................ 10.00 - 17.00 uur

Tuinadvies ................................................ 10.00 - 17.00 uur

Projectshow ‘Smart Home’ ...................... 10.00 - 11.00 uur  

.................................. 13.00 - 14.00 uur & 16.00 - 17.00 uur

Kinderwerkplaats ..................................... 10.00 - 17.00 uur

Interieuradvies raamdecoratie ............... 10.00 - 17.00 uur

Demo visgraat en houten vloer leggen.... 10.00 - 17.00 uur

Yellow Cube Kärcher ................................ 10.00 - 18.00 uur

Workshop fietskrat timmeren.................. 11.00 - 13.00 uur  

.................................................................. 14.00 - 17.00 uur

BBQ demo Grill Guru ................................ 12.00 - 17.00 uur

Zondag 2 februari
Moodpaints Demo..................................... 12.00 - 16.00 uur

BBQ demo Campingaz.............................. 12.00 - 17.00 uur

Yellow Cube Kärcher ................................ 12.00 - 17.00 uur

Interieuradvies raamdecoratie ............... 12.00 - 17.00 uur

Workshop fietskrat timmeren.................. 12.00 - 17.00 uur

Kinderwerkplaats ..................................... 12.00 - 17.00 uur

Karikatuur van je huisdier ....................... 12.00 - 17.00 uur

Projectshow ‘Smart Home’ ...................... 13.00 - 14.00 uur  

.................................................................. 15.00 - 16.00 uur

Zaterdag 8 februari
Tuinadvies ................................................ 10.00 - 17.00 uur

Demo visgraat en houten vloer leggen.... 10.00 - 17.00 uur

Projectshow ‘Smart Home’ ...................... 10.00 - 11.00 uur  

.................................. 13.00 - 14.00 uur & 16.00 - 17.00 uur

ProjectShow  

Tijdens deze demonstratie leer je hoe je alle slimme 
apparaten bij jou thuis met elkaar kunt verbinden.

Onze Onlineshop en meer informatie vind je op hornbach.nl 

Maak
zelf een 
fietskrat

Doe mee aan de 

gratis workshop!


