
Projectbouwmarkt en Tuincentrum | hornbach.nl

De grootste bouwmarkt 

   nu ook in Enschede!

Speciaal ingekocht voor  
meeneemprijzen!  

Alleen verkrijgbaar in de 
vestiging Enschede. OP=OP!

SPECIAAL 
INGEKOCHT
VOOR DE OPENING

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

499,-499,-

SLECHTS 25 STUKS VERKRIJGBAAR

max. 1 p.p.max. 1 p.p.

3030 maartmaart

Openingsweek
Openingsweek

t/mt/m33 aprilapril
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DÉ PROJECTBOUW

1.000 Projecten1.000 Projecten
1 Partner!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!

Tuinadvies
Kijk op de achterpagina wat er nog meer te doen is tijdens de openingsweek!

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_728_0322_wk13
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BOUWMARKT

Drive In
Assortiment in grote hoeveelheden zoals sierbestrating en grind om direct in je auto te laden.

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.

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

milieu wordt dus volledig ontlast.milieu wordt dus volledig ontlast.

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

Reserveren & afhalenReserveren & afhalen
-  Artikelen gemakkelijk online - Artikelen gemakkelijk online 

reserverenreserveren
-  Maximaal 4 uur na het verzenden - Maximaal 4 uur na het verzenden 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PlantengarantiePlantengarantie
Ontevreden? Tot 2 jaar na aankoop je Ontevreden? Tot 2 jaar na aankoop je 
geld terug of je krijgt een vervangende geld terug of je krijgt een vervangende 
plant (bij meerjarige, winterharde plan-plant (bij meerjarige, winterharde plan-
ten in volle grond).ten in volle grond).
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beste gereedschap!
Voor ieder project het 

Accuschroef-/boormachine 
“GSR 18V-21”
18 V / 2,0Ah, 2 accu‘s, 1.800 t.p.m., 
max. draaimoment 55 Nm, max. boor 
Ø (hout/staal) 35/10 mm  10471223 

1291299595

SLECHTS 
110 STUKS VERKRIJGBAAR

max. 1 p.p.max. 1 p.p.

04_728_0322_wk13
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SPECIAAL 

INGEKOCHT

VOOR DE OPENING

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

OP=OP!

incl. 100-delige accessoire set

SLECHTS 
100 STUKS VERKRIJGBAAR

1291299595

Accuschroef-/boormachine “DS18DJL 
WKPZ”
18 V / 1,5 Ah Li-ion, 2 accu‘s, 1.250 t.p.m., max. draai-
moment 53 Nm, 22 slipkoppelstanden, 40-min. oplader,  
max. boor (hout/metaal) 38/13 mm  10524782 

Verstelbaar statief met 2 led stralers
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 

29299595

Kabelhaspel
15 meter kabel, H05VV-F 1,5mm2, vier contactdozen, 
overspanningsbeveiliging, aan-/uit schakelaar  6069088 

999595

SLECHTS 
300 STUKS VERKRIJGBAAR

SLECHTS 
200 STUKS VERKRIJGBAAR

Hogedrukreiniger “K3”
20 - 120 bar, 1.600 watt, 380 l/u aanzuigvermogen, 6 m lange hogedrukslang, incl. 
Vario Power spray lans, vuilfrees, geïntegreerd waterfilter, adaptor tuinslang 3/4“ 
10526219 

89899595

 Incl. rioolslang 7,5 meter

SLECHTS 
100 STUKS VERKRIJGBAAR

05_728_0322_wk13
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SPECIAAL 

INGEKOCHT

VOOR DE OPENING

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

OP=OP!

SLECHTS 
200 STUKS VERKRIJGBAAR

Pedaalemmer
5 liter, softclose, mat chroom of mat zwart  
10330607/10330610

99959519199595
Stellingkast “Strong” verzinkt
afm. (h x b x d) 176 x 90 x 40, draagvermogen van 175 kg per legbord, gegalvani-
seerde uitvoering, snelle, eenvoudige montage, excl. inhoud  10082129

175
kg

SLECHTS 
200 STUKS VERKRIJGBAAR

Het grootste assortiment voor d

06_728_0322_wk13
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Klok “Grand Hotel”
afm. (h x b x d) 76 x 76 x 10 cm, kunststof, zwart   
10520177 

39399595

SLECHTS 
50 STUKS VERKRIJGBAAR

Led wandlamp “Eagle”
afm. (ø x d) 17 x 7,4 cm, kunststof, 
zwart, incl. led 3,5 W (320 lumen), 
IP44  5903327 

999595

SLECHTS 
150 STUKS VERKRIJGBAAR

 Met bewegingssensor

t voor de laagste prijs!

Led wandlamp “Eagle”
afm. (ø x d) 17 x 7 cm, kunst-
stof, zwart, incl. led 3,5 W (320 
lumen), IP44  5903326 

SLECHTS 
450 STUKS VERKRIJGBAAR

 Met bewegingssensor999595

Afgesproken:

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

Zelfs ná je aankoop. 
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 min nog eens 10% voor je tip. Geldt ook bij 

aanbiedingen en internetprijzen. Uitverkopen zijn uitgesloten. Details zijn te vinden op 

hornbach.nl/prijsgarantie

07_728_0322_wk13
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SPECIAAL 

INGEKOCHT
VOOR DE OPENING

Speciaal ingekocht voor 
meeneemprijzen! Alleen 

verkrijgbaar in de 
vestiging Enschede.

OP=OP!

Alles voor tuin & dier!
HORNBACH Tuincentrum: 

SLECHTS 
520 STUKS VERKRIJGBAAR

Gieter
10 liter, kunststof, 
in roze en oranje 
8350952/92

225050
/st./st.

08_728_0322_wk13
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Dianthus Oscar 4-pack 
Anjer
compacte vaste plant vol gevulde 
bloemen, blauw/groen blad, bloeitijd 
mei t/m juni, zonnige standplaats 
10519287 

339999
/pak/pak

Olea Europea Olijfboom
wintergroene boom met grijsgroen blad, Ø 45 cm, stamhoogte 50/60 cm, 
zonnige standplaats  10403311 

100,-100,-

SLECHTS 120 STUKS VERKRIJGBAAR

SLECHTS 300 STUKS VERKRIJGBAAR

SLECHTS 240 STUKS VERKRIJGBAAR

Drukspuit
3 liter, ‘last drop’ pompsysteem, aluminium sproeilans met handgreep 
met aan/uit schakelaar, traploos verstelbare spuitkop, brede 
vulopening, zichtvenster  10520472 

20,-20,-

09_728_0322_wk13

2 2 0 0 0 1 8 90 0 0 3 6 0 2 2 . i n d d    22200018900036022.indd   2 1 1 . 0 3 . 2 2    1 0 :0 911.03.22   10:09



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

199,-199,-

SLECHTS 
75 STUKS VERKRIJGBAAR

max. 1 p.p.max. 1 p.p.

voor jouw project!
Meer dan 120.000 artikelen 

10_728_0322_wk13
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SPECIAAL 

INGEKOCHT
VOOR DE OPENING

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

OP=OP!

Douchewand “Hollywood”
afm. (b x h) 90 x 200 cm, zwart profiel, 8 mm 
veiligheidsglas, met stabilisatiebeugel  6745123 

119,-119,-

Doucheset  
“Thermoline”
met douchethermostaatkraan, 
hoofddouche vierkant, 25 x 25 
cm, losse handdouche, mat zwart  
10284685 

139,-139,-

SLECHTS 
25 STUKS VERKRIJGBAAR

max. 1 p.p.max. 1 p.p.

SLECHTS 
40 STUKS VERKRIJGBAAR

Douchedeur “Hollywood”
afm. (b x h) 90 x 200 cm, zwart profiel, 8 mm 
veiligheidsglas  4614173 

180,-180,-

SLECHTS 
25 STUKS VERKRIJGBAAR

max. 1 p.p.max. 1 p.p.

11_728_0322_wk13
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Demonstraties
Diverse leveranciers vertellen je alles over hun producten.

Demonstraties
Diverse leveranciers vertellen je alles over hun producten.

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.

Meer info: hornbach.nl/enschede

Feestelijke opening
HORNBACH Enschede!

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

Zuiderval 175,
Enschede

30 30 maartmaart t/mt/m 3 3 aprilapril
Spectaculaire openingsweekSpectaculaire openingsweek

Onze Onlineshop en meer informatie vind je op hornbach.nl 

25 Enschede
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Demonstraties
Diverse leveranciers vertellen je alles over hun producten.

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!

Tijden 
tuinadvies
Woensdag 30 maart 10.00 - 17.00 uur

Donderdag 31 maart 09.00 - 17.00 uur
Zaterdag 2 april 
10.00 - 17.00 uur
Zondag 3 april 
10.00 - 17.00 uur
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