CAVWinkel
hart voor boer en buitenleven

winterspecial
Flagpole vlaggenmastverlichting

Christmas United krans

Eurom Round industrial heater

Vlaggenmastverlichting met warmwitte
leds. Eenvoudig op te zetten.
Na de kerstperiode te bewaren in de
originele doos, zodat je er jarenlang
plezier van hebt!

Prachtige kerstkrans, goudkleurig met
warmwitte leds.

Type EK2K. Compacte werkplaatskachel
met een keramisch element.
Energiezuinig en veilig. Met 2000 Watt
vermogen ideaal voor de kleinere
werkplaats, maar ook heel geschikt als
bijverwarming in de woning.

6 meter - 360 leds € 44,95

Ø50 cm - 800 leds
van € 74,95 voor € 67,50
Ø75 cm - 2000 leds
van € 139,95 voor € 109,95

6 meter - 760 leds € 89,95
8 meter - 480 leds € 54,95

Ø40 cm-600 leds

vanaf

van €54,95 voor

van €39,00 voor

€ 44,95

€ 44,95

€ 29,95

van €24,95 voor

€ 19,95

kerstbooomstandaard

3000 m2 alles op het gebied van dier, tuin, agri en klus.
Aanbiedingen geldig tot 31-12-2022. Prijswijzigingen CAV voeders en drukfouten voorbehouden.

Ook online op CAVWinkel.nl!
Fairybell® is dé specialist in energiezuinige, verlichte kerstboomvormen voor buiten.
Zorg voor een geweldige sfeer in uw tuin met één van deze mogelijkheden. Alle modellen
zijn uitgevoerd met warmwitte ledlampjes. Gaat jarenlang mee, 3 jaar garantie!

Fairybell® deurboom

Fairybell® bomen

Eenvoudig te bevestigen op iedere deur.
Dankzij het Fairybell® 1D-systeem zie
je de deurboom bijna niet bij daglicht
maar ‘s avonds heb je een prachtig
verlichte kerstboom. Met een universele
verstelbare riem, die de deur niet
beschadigt of blokkeert.

Voor gebruik op bestaande vlaggenmast
of Fairybell® deelbare mast.

600 cm - 1200 leds

210 cm - 60 leds
van €32,50 voor

€ 29,

95

€ 299,95

600 cm - 900 leds

warm wit

€ 399,95

multicolor

€399,00

twinkle

€ 429,95

700 cm - 1500 leds

van € 489,95

€ 439,00
800 cm - 1500 leds

van € 529,95

€ 469,00

Fairybell window (nieuw)
Geeft sfeer in iedere (woon)kamer.
Dankzij de juiste plaatsing van de
LED-lampjes ontstaat er een prachtige
kerstboomvorm op uw raam, met maar
liefst 60 lampjes!

COMBI-ACTIE
Fairybell® boom +

60 leds

Fairybell® deelbare mast

€ 24,95

600 cm - 900 leds + mast

€ 349,00
600 cm - 1200 leds + mast

€ 419,95

Fairybell® inclusief MAST
Bestand tegen vrijwel alle
weersomstandigheden. Het opzetten
duurt niet langer dan 10 tot 15 minuten .
Kan worden aangesloten op een
weersbestendige 31 V transformator die
makkelijk kan worden aangesloten op
het stroomnet.

Fairybell® deelbare masten
Geen eigen vlaggenmast? Gebruik dan

300 cm - 360 leds van € 199,95

een losse mast van Fairybell®.

€ 179,95

6 meter grijs of zwart

300 cm - 480 leds van € 239,95

7 meter zwart

€ 139,95

8 meter zwart

€ 149,95

€ 199,95

€ 99,95

400 cm - 640 leds van € 329,95

€ 269,95
400 cm - 640 leds multicolor

€ 329,00
400 cm - 640 leds twinkle

€ 349,95
200 cm - 300 leds
van €149,95 voor

€ 129,95

Fairybell® verlengsnoer
10 meter

€ 12,95

Tuinster voor buiten

Draadster met parels en timer

ijspegelverlichting voor buiten

Met twee pennen in de grond te plaatsen.
IP44 adapter met 5 meter kabel.
Warmwitte leds.

Warmwitte LED lampjes. Bij inschakeling wordt
de timer geactiveerd en branden de lampjes 6 uur.
Na 18 uur gaan ze opnieuw aan.
Werkt op batterijen.
Verkrijgbaar in goud of zilver.
Afmeting 40 x 6 cm.

Warmwitte led.
12 m/480 leds € 44,90

90 cm/230 leds van € 79,50 voor € 67,95
120 cm/350 leds van € 124,95 voor € 99,95

60 cm/150 leds

6 m/240 leds

van € 59,00 voor

€49,00

€ 28,95

€22,50

Lichtsnoer voor buiten tot 225 meter!

Kaarsverlichting outdoor/Movin Flame

Groep rendieren of elanden

Uitstekende kwaliteit met een zeer scherpe prijs.
15 m lengte en verlengbaar tot 225 m.
100 grote lampjes van Ø 8 mm.
Afstand tussen de leds 15 cm.
Aansluitkabel € 13,95

Kunststof kaars met timer voor buiten.
Extreem lange brandtijd van 600 uur/120 dagen
bij gebruik van timer!
Ø 7 cm, hoogte 12,5 cm.g.

Warmwitte leds.
Hoogte 13-19 cm.
Als groep neer te zetten.
Kabellengte 5 meter. Inclusief trafo.

van € 69,50 voor

van € 18,95 voor

van € 44,95 voor

€59,95

€ 14,95

€35,95

15 meter - 100 leds

NIEUW!
Thermometer metaal

IJskrabber de Luxe

Zwart, 38 cm lengte.
Geschikt voor buiten.

Voor het sneeuw/ijsvrij maken van uw
ruiten. Met foam handvat .
Breedte 13,5 cm. Lengte 25,5 cm.

Voederkrans 20 cm

Voederbol doorsnede 20 cm

38 cm

van € 14,95 voor

van € 2,39 voor

van € 10,95 voor

€12,50

€1,50

€8,50

€9,95

Sneeuwschuiver

Slede hout Comfort

Voederkrans basis 30 cm

Guus voederbol

Met groot blad van 48 x 40 cm.
Voorzien van een slijtstrip.
Kunststof D-handgreep.
Lengte steel 120 cm.

De buitenste latjes zitten schuin aan
de slede, voor meer zitcomfort.
Lengte 100 cm.

van € 17,95 voor

van € 69,95 voor

van € 10,95 voor

€11,95

€59,95

€9,95

Met snavel.

€12,50

Vogelvoederveer eikel

Gevulde kokosnoot

Vogelpindakaas

Voederveer model eikel.
Voor het aanbieden van pindanetjes
of vetbollen aan vogels.

Wintervoer, rijk aan vet voor extra energie.
Met ophangtouw.

Voedzaam en gezond. Bevat essentiële ingrediënten
die tuinvogels nodig hebben. Zonder toegevoegd
zout. Geschikt voor o.a. koolmezen, pimpelmezen
en boomklevers. Keuze uit vogelpindakaas en
vruchtenpindakaas.
Doos 8 stuks nu € 10,00

per pot

van € 3,60 voor

van € 4,50 voor

€2,50

€3,50

€1,95

Laarzenrek klassiek L Esschert Design

Voederstation Esschert

Vuurschaal Esschert Design

Een prachtig gietijzeren laarzenrek voor buiten, geschikt
voor 4 paar laarzen. Het prachtig roestbruine rek is een
mooie eyecatcher voor bijvoorbeeld bij de voordeur.

Het ultieme alles-in-een voeder-,wateren badstation voor tuinvogels. Aan de
verschillende haken kunnen voederartikelen
worden opgehangen.
Set bestaat uit 3-delige stang, dubbele haak,
enkele haak, waterschaal en voederschaal.

Zware stalen uitvoering.
Ø 70 cm van € 98,00 voor € 79,95
Ø 80 cm van € 119,00 voor € 99,95

Ø 60 cm

van € 132,50 voor

van € 26,95 voor

van € 89,95 voor

€98,00

€ 19,95

€74,95

Eurom EK3000 Round werkplaatskachel

Eurom Orsa Fireplace

Eurom Fireball 37T heteluchtkanon

Stevige werkplaatskachel van 3000 Watt.
Het RVS verwarmingselement zorgt voor de warmte;
de ventilator blaast dit de ruimte in. Met handige
draagbeugel makkelijk te verplaatsen.

De uniek vormgegeven houtblokken zorgen samen
met een verstelbaar vlameffect voor de perfecte
sfeer in huis. Ook als bijverwarming te gebruiken.
Voor ruimtes tot 50 m3.
2000 Watt, 2 standen.

Voor extra verwarming in grotere ruimtes zoals de
werkplaats of schuur. of tijdens een verbouwing of
renovatie. Tankinhoud 32 liter. Werkt op diesel of
petroleum, voor ongeveer 8 uur. Grote luchtverplaatsing
van 600 m3 per uur. 37 kW, met thermostaat.

van € 69,95 voor

van € 429,00 voor

van € 495,00 voor

€59,95

€ 359,00

€439,00

Kamin Vento 3

Eurom HKG-15 heteluchtkanon op gas

Ventilator die je bovenop je (hout)kachel kan neerzetten.
Bij het bereiken van ongeveer 65° C gaat de ventilator
uit zichzelf draaien, waardoor de warmteverspreiding in
de ruimte flink toeneemt. Een eenvoudige manier om
meer rendement te halen uit je (hout)kachel!

Hoog vermogen van 14,8 kW, luchtverplaatsing van
300 m3 per uur. Voor ruimtes tot 500 m3.
Rendement van bijna 100%. Verbruikt veel zuurstof,
goede ventilatie noodzakelijk.
Wordt geleverd met slang en regelaar.

van € 125,00 voor

van € 51,95 voor

van € 165,00 voor

€99,95

€ 44,95

€149,00

Eurom Safe-T-Convect 2400
2400 Watt. Geschikt voor ruimtes tot wel 90 m3.
Geruisloos, ideaal als bijverwarming.
Met turbostand voor extra snel opwarmen.

Commandomuts acryl thinsulate

Sixton peak laars Montana outdry

Dunlop Blizzard laars

Bovenmateriaal 100% acryl, voering 100% polyester
Thinsulate.
One size.
In blauw en zwart.

Keuze uit wol gevoerd of air gevoerd.
Topkwaliteit in pasvorm, flexibiliteit, materiaalkeuze,
uitstraling en waterdichtheid. Voldoet ruimschoots aan
de veiligheids- en kwaliteitseisen en is geschikt voor
intensief gebruik
Maten 38-48

Warme voeten gegarandeerd tot -15° C. De laars is
synthetisch gevoerd, het zoolprofiel biedt goede grip op
winterse ondergronden.
In blauw, groen, roze en zwart.
Maten 36-47 van € 64,95 voor € 49,95

Maten 24-35

van € 6,95 voor

van € 165,00 voor

van € 44,95 voor

€5,95

€ 139,00

€33,95

Oranje schep/schop met D-greep

Gehoorbeschermer voor kinderen

Strooiwagen prof met afdekhoes

Supersterk.
Geschikt voor sneeuwruimen, blad opruimen of
opscheppen van diervoeders.
Keus uit sneeuwschep of graanschop.

Gehoorbeschermer voor kinderen van 5 - 12 jaar.
Uniek hoofdbandontwerp zorgt voor een lage
contactdruk. Bijzonder eenvoudig en licht.
Voor alledaagse situaties zoals studeren in lawaaiige
omgevingen, muziek- en sportevenementen, en het
afsteken van vuurwerk.

Voor het strooien van o.a. zout, graszaad,
kunstmest. Met luchtband wielen.
Regelbare strooihoeveelheid.
Inclusief waterdichte afdekhoes.
Inhoud 20 liter.

van € 22,95 voor

van € 16,95 voor

van € 219,00 voor

€16,95

€ 12,95

€175,00
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Gevoerde kinderlaars CW10 en CW11

Terrax schipperstrui grijs/antraciet

Een stoer winterlaarsje met imitatiebont voering.
Rits aan binnenzijde is voorzien van een sneeuwvanger. Het extra dikke zooltje biedt extra comfort
en warmte in koude omstandigheden.
Lederlook uitvoering.
Maten 22-35.

Fijn draagcomfort en heerlijk warm met fleece
gevoerd. Gebreide buitenkante met fijne structuur.
De rits is afgewerkt met een grijze bies.
Ook verkrijgbaar in olijfgroen.
Maten S -3XL

van € 24,95 voor

van € 36,95 voor

€19,95

€ 29,95

Dunlop thermolaars full safety

Terrax Thermohemd

Sterke, duurzame en hoge thermolaarzen met uitmuntende
thermische isolatie tot wel -50° C. De schokdempende zool
biedt u comfort tijdens de dagelijkse werkzaamheden .
Maten 37-48.

Met teddyvoering en capuchon.
Twee zijzakken en twee borstzakken,
licht gewatteerde mouwen.
Buitenmateriaal 100% polyester
In zwart/rood of zwart/limette
Maten M-3XL.

van € 139,50 voor

€119,50

€ 34,95

Veiligheidswerklaars S3 Lecce GX94

Pilotenjack Terrax

Premium S3 veiligheidslaars uit de Gevavi Xcellentcollectie. Volledig nieuw ontwikkelde laars is waterproof,
ESD gecertificeerd. Lichtgewicht composiet neus en kevlar
tussenzool. Lederen versteviging in de hak.
Fijne pasvorm.
Adviesprijs € 139,00
Onze prijs normaal € 125,00 nu voor € 99,95!

Oxford nylon met verstevigingsstukken.
80% polyester, 20% katoen.
Binnenkant 100% polyester.
Vulling 100% polyester.
In zwart/grijs/oranje
Maten S-5XL

van € 125,00 voor

van € 69,95 voor

€99,95

€ 59,95
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Kids Globe hooiberg met berging roze

Farming Fun Johnny & Corey

Deze hooiberg wordt geleverd exclusief accessoires.
Van € 48,50 voor € 39,50

Met licht en geluid. Speciaal voor de
allerkleinste tractorfans. Ronde hoeken, flexibel
en stevig materiaal.

1

2

Van € 12,50 voor €

Kids Globe paardenbox 1:24
Zet je paard lekker droog in deze Kids
Globe paardenbox met uitloopgedeelte.
Exclusief accessoires.
Van € 19,95 voor €

9,95

Farming Fun bouw je maatje Bonnie

7

Speciaal voor de allerkleinste tractorfans. Bouw
je eigen maatje met de losse onderdelen. Ronde
hoeken, flexibel en stevig materiaal

16,

95

Van € 13,95 voor €

Siku loopstal Globe 1:32
Met open dak zodat je er makkelijk
mee kunt spelen. Exclusief accessoires.
Afmetingen: 73 x 60 x 26 centimeter.

12,50

7
8

Muzikale tractor John Deere
Met aanhanger en boerderijdieren.

63,95

Van € 29,95 voor €

3

4

24,95

8

Siku Farm geschenkset 1:87

RollyKid traptractor John Deere met aanhanger

Tractor + aanhanger met grote laadbak +
telescooplader met uitschuifbare arm.
Van € 17,50 voor €

5

6

2

3

Van € 80,95 voor €

6

Motorkap kan geopend worden.
Afmeting tractor + aanhanger 134 x 47 x 52cm.

13,95

Van € 99,95 voor €

89,00

9
Looptractor John Deere
Fluisterwielen. en kniesteun aan de
achterzijde, robuust stuurmechanisme. Claxon
en pslagruimte onder de motorkap. Afmeting
61 x 30 x 41 cm.

4

Van € 66,50 voor €

9

56,50

10
14
15
18

11
13

17

12
16

10
Bruder John Deere 7R 350 1:16
Met aanhanger en voorlader.
Van € 66,95 voor €

55,95

11

12

Bruder tractor John Deere
7R 350 1:16

Van € 38,50 voor €

32,95

13

15

14

16

Bruder New Holland T7.315 1:16

Kids Globe roze tractor met aanhanger

Bruder MAN Brandweer Ladderwagen 1:16

Bewegende armen, afneembare maïsbek
en schijven, aangedreven tijdens rijden.

Motorkap en deuren te openen,
verwijderbaar frontgewicht, afneembare
wielen

Met licht en geluid (batterijen inbegrepen). Op
jouw boerderij is deze prachtige roze tractor een
echte eyecatcher!

In hoogte verstelbare ladder, licht- en geluidsmodule.
Waterreservoir met echt werkende brandslang!
Kantelbare cabine en beweegbare deuren.

Van € 52,95 voor €

Van € 41,95 voor €

Van € 11,50 voor €

Van € 55,95 voor €

Bruder Claas Jaguar 900
hakselaar 1:16

42,95

35,95

9,50

48,50

17

SIKU Weidemann Hoftrac
1:32
Exacte kopie van de originele
Weidemann
Van € 27,95 voor €

23 ,95

18

Siku JCB 435S Shovel 1:32
Laadarm kan omhoog en omlaag.
Kunnen evt. andere accessoires op.

Van € 41,95 voor €

34,95

Jamara Bestuurbare Land Rover
Defender 1:14
Let op! Niet geschikt voor kinderen
jonger dan 3 jaar.
Van € 62,50 voor €

54,95

Domino rubberringmat

Verlengsnoer oranje

Anti-ijsdeken

50x80 cm.

20 meter, met klep.

In de zomer ook te gebruiken als zonnescherm.
Isolerend en warmteafstotend.
Afmeting 150x70 cm.

20 meter

van € 15,95 voor

van € 16,95 voor

van € 4,95 voor

€9,95

€ 13,95

€3,95

Benzine bladblazer McCulloch GB322

Tijdschakelklok 24 uurs spatwaterdicht

Kwb Boormal

Werkt op tweetakt benzine bijv.Aspen 2 kant en klare
benzine. Motorvermogen 0,9 kW, blaassnelheid 322
km/uur. Met SureFire-startsysteem, zonder choke,
garandeert altijd gemakkelijk en probleemloos starten.
De GB322 weegt slechts 4,8kg.

Vaste ruiters. Geaard + aanraakbeveiliging.
Geschikt voor buitengebruik.
Belastbaar tot maximaal 3500 Watt,
220-240 Volt - 16(2)A-50Hz.

Voorkomt dat de boor wegschiet.
Dankzij de 90 graden V-groef kan er ook geboord
worden in een hoek van 45 graden in randen en in
buizen en ronde profielen.
Voor boorgaten van 4, 5, 6, 8, 10 en 12 mm.

van € 180,95 voor

van € 9,95 voor

van € 10,95 voor

€139,50

€6,95

€7,95

Tondeuse Moser Arco Pro
met Li-Ion accupack

Tondeuse Moser Rex

Kattenbak Romeo

Stille dierentondeuse met lange levensduur voor het
volledig scheren van middelgrote honden en katten.
Krachtige en robuuste Pivot motor (zwenkmotor).
Vergrendelbare scheerlengteverstelling 0,7-3mm.
Flexibele, duurzame ronde kabel van 3 meter.

Met grote deur aan de voorkant en handvat aan de
bovenkant. Gemaakt van gerecycled plastic.
Afmeting: 57x39x41 cm
In groen/zwart en blauw/zwart.

van € 154,95 voor

van € 85,95 voor

van € 18,95 voor

€144,95

€ 77,50

€14,95

Beeztees pensstaafjes

Beeztees pluche ligmand Yali

Natuurlijke en lekkere hondensnack.
Glutenvrij, zonder kleur- en smaakstoffen.

Gemaakt van langharig pluche.
Uitwasbaar op 30 graden. Met antislip onderzijde.
De kleinste mand is perfect voor de kat!
In beige, grijs en lichtgrijs.
Ø 60 cm van € 35,95 voor € 26,95
Ø 70 cm van € 53,95 voor € 39,95

Draadloze dierentondeuse voor het volledig scheren
van middelgrote honden, katten en gedetailleerd werk
op alle hondenmaten. Afklikbare scheermessen voor
eenvoudige reiniging.
Scheerlengteverstelling 0,7-3mm.
2 Standaard accupacks inbegrepen!
Accu looptijd tot 120 min.

Prima Quality hondenvoer
Deze voeding draagt bij aan een volle en
glanzende vacht en ondersteunt het behoud
van sterke botten, spieren en tanden.

20 kg

1 kg

Ø 50 cm

van € 44,95 voor

van € 12,95 voor

van € 27,95 voor

€39,95

€8,95

€19,95

Dames wol antislip sok
Soepel en toch warm.
Antislip zodat je er niet mee uitglijdt.

Heren thermo Heatkeeper
handschoenen Techno

Noorse sokken
Sokken met wol voor extra warmte en comfort.
Met versterkte hiel en teen. Uitermate geschikt als
werksokken in werklaarzen en schoenen met stalen
neuzen.
34% wol
Maten: 39-42, 43-46, 46-48

Met speciaal isolerende draad
waardoor de warmte door een
thermische barriëre binnen de
handschoen gehouden en zweet
effectief wordt afgevoerd. Met
i-Touch functie voor bediening van
een touch screen.

3 paar

van € 6,50 voor

€4,95
Werksokken Teckel
per paar

Katoenen werksokken met versterkte hiel en teen van Socks House.
Badstof gevoerd en zeer geschikt voor schoenen met kunststof
versterkte neuzen. Ideale pasvorm.
80% katoen, 17% polyamide en 3% elastane.
Maten: 39-42, 43-46 en 47-50.

€6,95

€9,95

i-Touch vingerhandschoenen

Heatkeeper klapmof

Fleece gevoerd.
Ingebreide touchscreen technologie.
Maten S/M en L/XL.

Thermisch isolerende polsmof.
Vingertoppen blijven vrij om te
werken, maar kun je bedekken met de
klapmof wanneer het te koud wordt.
Maten S/M en L/XL.

2 paar

€4,95
Werksokken Apollo Worker
Set met 3 paar sterke comfortabele werksokken
met versterkte hiel en teen. In assorti kleur.
63% katoen, 34% polyester en 3% polyamide.
Maten: 39-42, 43-46 en 46-48.

3 paar

van € 5,95 voor

€7,95

€9,95

€4,95

OFFERTE 52212220

STØRVIK Vancouver thermohemd

STØRVIK Schipperstrui Perth

STØRVIK Marcus bodywarmer

Een heerlijk gevoerd thermohemd van 100% katoen.
Borstzakken met knoopsluiting, een knoopsluiting bij de
mouwen en een hoge kraag van fleece.
Maten M-XXXL.

100% acryl.
In navy.
Maten M-XXXL.

65% polyester en 35% katoen.
Nylon binnenvoering.
Drukknopen en rits.
Diverse opbergzakken.
Maten S-XXXL

van € 39,00 voor

van € 34,95 voor

€29,95

€24,95

acri!

van € 44,95 voor

€34,95

STØRVIK Softshell jas Clive

STØRVIK Caton werkjas

Met teddy voering.
Winddicht en waterafstotend.
Ademend en bewegingsvrij.
Ritssluiting met windvangers.
In zwart
Maten M-4XL

Waterdicht (getapete naden) en winddicht.
Uitneembare teddy voering en nylon binnenvoering.
Verstelbare boord (koord) en mouwen (klittenband).
Afsluitbare zakken en reflectie details.
Ritssluiting en extra klittenbandsluiting.
In zwart en navy
Maten M-6XL.
.

van € 34,95 voor

van € 79,95 voor

van € 89,95 voor

€27,95

€ 59,95

€64,95

STØRVIK David werkbroek
Werkbroek met functionele zakken,
3-voudige gestikte naden, zakken voor,
kniebeschermers en een elastische
band in de taille.
In zwart en antraciet.
Maten S-XXXL.

Paardenmuesli appel zonder haver

Hangend voederhuisje type Koolmees

Ruime sortering maïs- en gerstvlokken,
luzerne, wortel- en appelstukjes. De groene
luzernesteeltjes maken van deze muesli een
echte traktatie voor het paard!
Kan als volledig voer verstrekt worden, maar
ook als beloning voor het paard.

Voorzien van milieu vriendelijke bruine acrylbeits.
Dakbedekking leislag groen. Inclusief wandhanger .
60 x 40 x 46 cm (h x b x d)

20 kg

van € 24,95 voor

€16,95

€ 19,95

Hempbed hennepstrooisel

Leeuwerik zwart riet

Biologisch en stofvrij, grote vochtopname.
Hempbed vormt een stabiel bed en is zuinig in
gebruik. Beperkt uw mestvolume tot een minimum.

Met rieten dak.
Hoogte 115 cm.

15 kg

van € 11,95 voor

van € 34,95 voor

€9,95

€ 29,95

Wortelen

Voederhuis Struis zwart

Een traktatie voor verschillende dieren.
Iedere week verse aanvoer.
3 zakken € 7,95

Super groot riet gedekt vogelhuis!
235 x 115 x 115 cm (h x b x d)
Van € 325,00 voor € 298,00

200 x 90 x 90 cm (h x b x d)

10 kg

van € 225,00 voor

€2,90

€ 198,00

TOPWINNER
Geperste brokken Classic
voor de volwassen hond.

Topwinner kattenbrokjes
6-smaken mix

Topwinner is ook verkrijgbaar in
10 kg puppy, senior, lam-rijst,
kip-rijst, high energy, diner.

100% volledige voeding voor
volwassen katten van alle rassen met
een normale activiteit.

20 kg

10 kg

van € 32,50 voor

van € 19,95 voor

€27,50

€17,95

Emmer mezenvetbollen
Boer’n goed

30 stuks

Rode pinda’s in emmer
Voor het vullen van voederstations.

2,5 kg

van € 13,95 voor

€7,95

€11,95

Strooivoer voor buitenvogels

Boer’n goed stro

20 kg van € 24,95 voor € 19,95

Geschikt als bodembedekking.
7 kg van € 9,95 voor € 7,95

2 kg

Pri wit o en g ri!

2kg

van € 3,50 voor

€3,80

€2,95

Ruitontdooier

VELCO
BRANDBLUSSERS

Slotontdooier

Voor het snel en makkelijk ontdooien
van uw bevroren autoruiten.

CAVWINKEL OOK VOOR UW
BRANDBEVEILIGINGSPRODUCTEN!
POEDERBLUSSER
6 kg
van € 67,50 voor € 59,95
9 kg
van € 92,50 voor € 82,50
12 kg
van € 109,50 voor € 99,50
SCHUIMBLUSSER
6 liter
van € 89,95
6 liter
van € 99,95

500 ml

50 ml

van € 2,95 voor

voor € 79,
voor € 89,95
95

Deze prijzen zijn inclusief keuring en sticker.

€2,35

€1,95

Koelvloeistof 5 liter

Ruitensproeiervulling winter

Blauw tot -26° C.
Rood (organisch) tot -26° C.
Van € 12,95 voor € 10,95

Kant en klaar beschermt tot -20° C.

VEILIG IDEE!
Jaarlijks organiseren wij in samenwerking met Velco brandbeveiliging

Komende keuringsdata
12 en 13 januari 2023
Wilt u hiervoor een herinnering via e-mail?
Stuur dan een mailtje naar winkel@cavdenham.nl
blauw

Velco kan ook BHV-opleidingen voor u verzorgen, kijk op Velco.nl

100 x 17 x 17 cm
€ 49,-

€ 39,-

van € 11,95 voor

van € 6,95 voor

€9,95

€5,95

Vangkooi
•
•
•
•

Degelijk
Eenvoudig te zetten
2 ingangen
Lange levensduur

5 liter

a.s Melkershandschoen
240mm
Ultiem draagcomfort en
perfecte pasvorm

€ 16,

95

Bij 10x

Gratis

500ml Topro
coolmint

€ 8,95

60 x 17,5 x 16,5 cm

Brodilux graan
Voor binnenshuis
en afgesloten
ruimtes.

€ 34,95
95

€ 29,

Startpakket koedrank:
Recover 5kg + emmer 20L
+ RVS garde

€ 4,95

NORAMAX-PRO
full safety

€ 72,50
95

€ 59,
€ 42,95

• Thermisch
geïsoleerd
• Schokabsorberend
• Antislip-zool
• Beschermt tegen
zuren en alkalische
stoffen
• Bestand tegen
temperaturen tot
-20ºC
• Anatomisch
gevormd voetbed
voor optimaal
draagcomfort

-ONZE-

WinterToppers
VAN €29,20

VAN €89,60

NU €21,95

NU €67,50

1000 ML

12 STUKS

CAV WINKEL
GOLD MINT

CATTLE BULLET
DROOGSTANDBOLUS

ALL-MINERAL PLUS
MINERALENBOLUS

Unieke formule. Eerst koud,
daarna warm. Trekt supersnel in
en plakt daardoor niet.

6 maanden werkzaam!

4 maanden werkzaam!

De enige mineralenbolussen met wax-coating voor een gegarandeerde en
maandenlange gecontroleerde afgifte per dag. Bevatten 6 belangrijke mineralen en
3 essentiële vitaminen voor optimale groei, ontwikkeling en vruchtbaarheid.

Topper!

REHY-TAB PLUS
BRUISTABLET KALVERDIARREE

Alternatief
voor Eﬀydral!

12 TABLETTEN

Binnen 1 minuut oplosbare, zeer smakelijke en meest
complete bruistablet welke niet bezinkt. Bevat darmbeschermende ingrediënten ter stabilisatie van de water- en
elektrolytenbalans en ondersteuning van de fysiologische
spijsvertering voor een snelle en eﬀectieve rehydratie.

VAN €9,50

NU €18,95

VAN €29,95

NU €7,50

NU €19,95

1 STUKS

22 CM

VITASPORAL
HORSE

HAY SLOWFEEDER
FUN AND FLEX

Dé opkikker voor paarden
in een handige boost injector.
Meest complete aanvulling als er
extra behoefte is aan voeding,
energie en vitaminen.

Smakelijke
pasta!

VAN €7,90 €8,95 €8,45

NU €5,00

Diverse
soorten!

2GLOW IN THE DARK
Dit hondenspeelgoed geeft licht en is
daarom heel geschikt voor de donkere tijd
van het jaar.

Geschikt voor
trailer, stal en wei!

Oersterk, reinigt het gebit en masseert het
tandvlees.

Langzaam hooi voeren
aan bijv. paard of schaap
en verveling tegen gaan.
Inclusief halstertouw.

Verzorg en verwen je paard of pony met de producten van
het tv-programma Paardenpraat met de presentatrice en
tevens paardenliefhebster Britt Dekker!

BEKEND VAN TV

VAN €7,25

Toelatingsnummer*:
NL-0018192-0000

NU €4,95
Inhoud:
5 kg. Los verpakt.

APPEL- EN ROZENSHAMPOO

  

50 GRAM - OP = OP

Sterk reinigende en verzorgende shampoo met conditioner.

NU €6,95

250 ML

GLANS SPRAY

MUSKIL EXCELLENT GRAAN MUIS

250 ML

068364HOFM.03RR

Unieke formule voor glanzende en perfect doorkambare manen en
staart. Bevat heerlijke lavendel voor een rustgevende werking.

lon 0,0025%

25% & Bromadio
Sterk muizengif en werkt reeds na enkele
opname.
Difenacoum 0,00
Consumentenverpakking
(geen
KBA-licentie
nodig).
Effectief tegen bruine ratten
Unieke gepatenteerde
Snelle acceptatie

NU €9,95

en huismuizen

GLITTER GLAMOUR SPRAY
250 ML

SNOEPJES

Handig meeneemblikje met heerlijke beloningen
in de smaken aardbei, banaan, appel en mint.
14 STUKS

NU €4,95

100 STUKS

€7,90

van lokaas

De verkoop muizengif consument is verlengd t/m
30-6-2023, maar de licentie KBA vervalt na 31-12-2022!

Laat je paard of pony stralen als nooit tevoren.
Ook geschikt om sjablonen mee te sprayen.

NU €14,95

formulering in EU

Bekijk de instructieﬁlms van Britt via
de QR-codes op de verpakkingen!

www.cavwinkel.nl
CAVWinkel | Dorpsstraat 58 Den Ham | 0546 - 67 12 51 | www.cavwinkel.nl
Openingstijden: ma-do: 8:00 - 18:00 | vr: 8:00 - 20:00 | za: 8:30 - 17:00

Toelatingsnummer*:
NL-0004128-0000

