
3000 m2 alles op het gebied van dier, tuin, agri en klus.

Wolf Accumaaier LYCOS 40/340
Maaibreedte 34 cm, 6 maaistanden, 35 

liter opvangbak. CCM mulch systeem.

Tot 100 minuten maaien met volle accu.

Voor oppervlaktes tot 300 m2.

5.0 Ah accu.

3 jaar garantie.

Fertisol organische mestkorrel
Geurarme, gecomposteerde slow release 

organische meststof voor gras, moes- en 

siertuin. Hoog humusgehalte, verbetert de 

bodemstructuur en pH.

Voor 100-200 m2.

Regenton Mini Rainsaver 
100 liter.

Incl. deksel en kraantje met Gardena 

aansluiting.

In grijs of groen.

Voet nu voor € 15,95

Verticuteermachine VA 303E
Verwijdert vilt en mos uit het gazon. Met 

kabelbeschermer, kabeltrekontlasting, 

ergonomische inklapbare duwboom, 10 

dubbelmessen, 10 dubbelveren. 5-voudig 

in diepte instelbaar, werkbreedte 30 cm. 

Incl. opvangzak van 35 liter.

Motorvermogen 1.300 Watt.

*Prijs inclusief € 15,00 cash back actie 

door Wolf geldig van 15/03 tot 14/04 

Hart voor boer en buitenleven
CAVWinkel

Aanbiedingen geldig tot 29-04-2023. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

voorjaar 2023

€325,00
van €419,00 voor

€144,50*
van €229,95 voor

€12,95
van €14,95 voor

€33,95
van €44,95 voor

Tijdelijk met een gratis beluchtingsrol.

Voet € 15,95

25 kg

      CAV-tje

Met de witte en roze blaadjes van appelbloesems 

kan je alle kanten uit. Ze staan prachtig op een 

lekkere sor
bet, ze passen in bijna elke salade, 

je kan er thee van maken of een smoothie mee 

aftoppen. En wat dacht je van een plekje als 

garnituur op een lekker stu
k vlees of 

op een glas 

gin of tonic? Smakelijk;)

N.B. Check wel vóór je t
oehapt, 

of de bloemetjes onbespoten zijn...



Talen Tools Magic groeislang
De slang zet uit na het openen van de kraan en krimpt terug

na dichtdraaien van de kraan. Lichter dan elke andere slang. 

Incl. 2 snelkoppelingen en een broespistool

met 6 functies. 

Verkrijgbaar in 10, 15 en 30 meter lengte.

Professionele wasborstel met telescoopsteel
Degelijke uitvoering met stevige steel en metalen

slangaansluiting.

Steellengte tot 5 m van € 84,95 voor € 69,00

Sto� er en blik Country
Gegalvaniseerd.

nu vanaf

€31,20

van € 59,00 voor

€49,00

van € 7,95 voor

€4,95

15 meter

steellengte tot 3 meter

ALLE MATEN 20% KORTING!

Bird Home insectenhotel rond
Biedt diverse insecten, bijen en lieveheersbeestjes 

een plaatsje om te nestelen of te overwinteren.

Hang de nestkast op het balkon of in de tuin,

bij voorkeur op een beschutte plek.

SOGO Kweekkas incl. beluchting
Wil je graag binnen voor zaaien of kweken dan is deze 

stevige kweekkas ideaal! De 2 ventilatie-openingen die 

open en dicht kunnen, zorgen voor een optimaal klimaat 

voor jouw kiemplanten en stekjes.

38x24 cm.

Sogo kniel en zitbankje
De bovenkant en onderkant hebben een zacht 

kussen waardoor het bankje enerzijds als 

kniekussen en omgekeerd als zitje kan

worden gebruikt. Lichtgewicht, inklapbaar.

Zeer handzaam.

59 x 49 cm.

van € 18,95 voor

€14,95

van € 9,50 voor

€7,50

van € 34,95 voor

€24,95

Ø 30 cm

40 liter

70 liter

40 liter 40 liter

40 liter

VOLLE PALLET NODIG? VRAAG NAAR DE SPECIALE PRIJS EN NAAR ONZE 

BEZORGMOGELIJKHEDEN.

Jardino bemeste tuinaarde
Voor het aanvullen/ophogen

van uw tuin en het verbeteren

van de bodemstructuur.

Jardino dennenschors 20-40 mm
Geschikt als decoratielaag en als

afdeklaag tegen onkruid tussen

bloemen en planten.

Potgrond Jardino basic
Voor het planten en verplanten.

4 zakken voor € 14,95

Jardino tuinturf
Te gebruiken bij zuurminnende

planten.

Jardino siertuincompost

€4,35

€11,95

€2,95

25 kg

Gedroogde koemestkorrel Jardino
Voor groentetuin, fruitteelt, siertuin en gazon. 

Structuurverbeterend, stimuleert het bodemleven.

Voegt organische stof en voedingselementen toe

aan de bodem.

25 kg is voldoende voor 250 m2.

van € 22,50 voor

€19,95

van € 5,50 voor

€4,95

€5,95

 VOLLE PALLET NODIG?   VRAAG NAAR DE SPECIALE PRIJS EN DE BEZORGMOGELIJKHEDEN!  VOLLE PALLET NODIG? 



Gardena ClassicLine Spade
Robuuste spade met scherp spadeblad gemaakt van 

gehard kwaliteitstaal. De extra grote voetsteun met 

speciaal profi el garandeert een stevige houvast bij en 

optimale krachtoverbrenging op de spade. Lichtgewicht 

met D-handvat

Gardena AssistCut accu snoeischaar
2 Instellingen afhankelijk van de handgrootte.

Bij zwaar en langdurig werk kan de accu-

ondersteuning ingeschakeld worden.

Bij een volle accu 1400 snoeibewerkingen.

*Actieperiode van 01-03-2023 tot 30-04-2023!

20% CASH BACK* OP GARDENA HANDMATIGE SNOEIGEREEDSCHAPPEN

PRIJSPAKKER

van € 111,95 voor

€99,95

€19,95

Bemesten: hoe vaak, hoeveel en met welke meststof?
Een veelgestelde vraag aan onze medewerkers. Het antwoord op deze vraag is 

afhankelijk van een aantal omstandigheden.

Organisch
Bij organische meststo� en zijn 2 strooibeurten per seizoen voldoende. Wij 

hebben diverse organische meststo� en in ons programma, zowel voor gazon 

als voor groentetuin of border. Verkrijgbaar zijn o.a. de meststo� en van DCM, 

Ecostyle en Compo. Bij sommige van deze meststo� en is een klein percentage 

minerale meststof toegevoegd voor een snel resultaat.

Mineraal
Minerale meststo� en worden onderverdeeld in traditionele en gecoate meststof. 

Traditionele minerale meststo� en zijn heel geschikt voor een snel herstel na 

bijvoorbeld een droge periode of voor situaties waarbij een grote opbrengst of 

snelle groei gewenst is. De werkzaamheid van traditionele meststo� en is door de 

snelle afgifte en uitspoeling van het product na enkele weken al bijna verdwenen. 

Bij mineraal gecoate meststo� en is de werking vaak enkele maanden, zodat kan 

worden volstaan met 1 à 2 bemestingsrondes.

Bekalken
Kalk zorgt ervoor dat meststo� en beter worden opgenomen door de plant,

maar kalk en mest kunnen elkaar tegenwerken wanneer ze te snel achter elkaar 

gestrooid worden. Bekalk en bemest dus niet tegelijk! Bekalk in het voorjaar met 

een snelwerkende zeewierkalk (bijv. groenkalk van DCM of AZ-kalk van Ecostyle) 

Afhankelijk van het weer (voldoende regen) kunt u enkele weken later bemesten.

Bodemtest
Voor de ontwikkeling van een goede bodemstructuur is een juiste zuurgraad 

van groot belang. De optimale pH waarde voor gras ligt tussen 5,5 en 7.0. Met 

behulp van een bodemtest kunt snel en eenvoudig een pH-test doen. Deze 

bodemtest is bij ons verkrijgbaar, ook kunnen wij de test voor u uitvoeren.

WIST U DAT WIJ OOK EEN BODEMTEST VOOR U  KUNNEN DOEN?

BEMESTEN

20 kg

20 kg

40 liter

18 kg

20 kg

1 liter OOK IN KLEINE VERPAKKING

OOK IN KLEINE VERPAKKING

DCM Gedroogde koemest granulaat
Verrijkt de bodem met humus voor een betere structuur 

en een hoger vochthoudend vermogen. Gedroogde 

koemest geeft voldoende activiteit in de bodem, zodat 

de gewassen die erop groeien voldoende voeding tot 

zich kunnen nemen.

DCM Vivimus universeel
Organisch bodemverbeterend middel, speciaal ont-

wikkeld voor de aanplant van sierheesters, hagen, 

buxus, bomen, rozen en andere sierplanten. Creëert de 

ideale omstandigheden voor een snelle inworteling en 

geslaagde aanplanting en zorgt voor een luchtige en hu-

musrijke bodem. Ook geschikt voor gras en graszoden.

DCM Groen-Kalk
Gekorrelde magnesiumkalk (15% MgO). Oplosbare 

korrel. Betere opname van de voedingselementen 

in de bodem. Verrijkt met 15% magnesium voor een 

diepgroene kleur. Ontzuurt de grond.

Toepasbaar in de biotuin

20 kg is voldoende voor 250m².

DCM Anti-mos & anti-onkruid oprit & terras
Anti-onkruidmiddel met snelle 4-in-1 werking voor de 

doelgerichte bestrijding van onkruiden, grassen, algen 

en mossen op terrassen, opritten en paden. De eerste 

e� ecten zijn zichtbaar binnen enkele uren. Product op 

basis van een werkzame stof die voorkomt in de natuur. 

Concentraat met de werkzame stof pelargonzuur

1 liter is voldoende voor 76 m².

DCM Meststof Gazon Pur
Gazonmeststof met indirecte werking tegen mos.

Mos kleurt na 3 weken geel.

Werkingsduur tot 100 dagen.

Unieke MINIGRAN® Technology.

20 kg is voldoende voor 250m².

DCM Meststof Gazonstart
Gazonopkikker voor snel herstel na de winter of om 

verzwakte gazons te herstellen. Verrijkt met magnesium 

voor een diepgroene graskleur. Direct resultaat en lange 

nawerking (tot 100 dagen!)

20 kg is voldoende voor 500m².

van € 24,95 voor

€19,95

€14,95

van € 24,95 voor

€22,50

van € 9,79 voor

€7,95

van € 54,95 voor

€49,95

van € 60,95 voor

€54,95



€ 200 KORTING!

ACTIEPRIJS!

TOPPRIJS!

Bloemenschepje Gardena

Zandbak met bankdeksel
LxBxH 120 x 120 x 30 cm.

FSC 100%.

Qlima bio-ethanol tafelhaard FFB 022
Direct een gezellig vuurtje om heerlijk te genieten van de 

vlammen. Met veiligheidsglas. Brandduur 120 minuten.

Nu bij aankoop van een tuinhaard gratis 1 liter

citronella ethanol twv € 4,95

Tuinkas Royal 86 Full Options met veiligheidsglas
Compleet ingerichte kas inclusief alle benodigde accessoires!

• Stalen fundering

• Automatische raamopener voor het dakraam

• Louvreraam voor de ventilatie.

• 2 Regenpijpen voor het opvangen van het regenwater

• 2 Rollen wit schaduwgaas van 5 x 1,8 m inclusief 40 snapshots (montage)

• Geïntegreerde kweektafel van 62,5 x 200 cm voor de kweekbakken en potten.

• Geïntegreerd kweekschap van 32.5 x 200 cm voor kleine bakjes en gereedschap. 

• Kweekrek met 3 niveaus, 12 kweekbakjes en 4 stevige kweekbakken van 15 liter.

• Afmetingen LxBxH 257 x 193 x 195 cm

Levering aan huis, levertijd ca. 3 weken.
Qlima bio-ethanol tafelhaard FFB 017
Prachtig op je tuintafel of een ander plekje in je tuin of huis.

Zwart RVS, 17x30 cm.

Inhoud 250 ml, brandduur 120 minuten.

ACTIEPRIJS!

CAMRO automatische muizen- en rattenval
Voor het bestrijden van kleine knaagdieren zonder gif.

Ratten en muizen worden met lokaas in de val gelokt.

Onder druk van het CO2 patroon vuurt een stalen 

stamper af met de onmiddellijke dood als gevolg.

De cartridge is goed voor het

vangen van ca. 25 knaagdieren.

Met ingebouwde Bluetooth/NFC

connectie via de App zodat u

eenvoudig controle houdt.

Gele tuinslang ½ duims no torsion
Topkwaliteit tuinslang die niet knikt.

Kan goed tegen zonlicht en heeft een verwachte 

levensduur van ruim 25 jaar bij normaal gebruik

50 meter van € 72,30 voor € 35,95

Barcelona green kunstgras
Voor diverse doeleinden geschikt, ook voor 

buitengebruik. Rol 100 x 200 cm.

Op bestelling zijn diverse soorten kunstgras op maat 

verkrijgbaar

Wolf strooiwagen
Inhoud 15 liter, strooibreedte 41 cm.

Geschikt voor o.a. graszaden, 

meststo� en, strooizand.

Incl. standaard voor makkelijk vullen.

Wolf voegenborstel
Met 140 cm combisteel.

Regenton Maze 2 in 1
2 in 1 regenton én bloembak!

Het bovenste deel kan eruit getild

worden en is ook het deksel.

Inhoud 240 liter.

In antraciet.

Love Seat tuinbank hardhout
164x85 cm

Zithoogte 37 cm

van € 129,00 voor

€119,00

van € 39,95 voor

€34,95

van € 54,95 voor

€49,95

van € 59,95 voor

€54,95

€139,50 €69,95

€5,00

van € 36,50 voor

€18,25

€18,95

van € 35,00 voor

€29,95

van € 134,50 voor

€109,00

van € 1745,00 voor

€1545,00 

Tijd voor de tuin!

25 meter



2 meter

25 kg

Steekwagen
Draagvermogen 150 kg.

KWB spanband met gesp en beschermplaat
Voor het zekeren van ladingen op auto’s en 

aanhangers. Beschermplaat van rubber om krassen 

en beschadigingen aan lading en voertuig te 

voorkomen. Geïntegreerde, gekleurde elastische band 

om de opgerolde band vast te houden. Van degelijk 

polypropyleen, met TÜV/GS keurmerk. Breedte 25 mm

Lengte 4 meter € 4,50

KWB Detector metaal hout en stroom
Precies detecteren en risicoloos boren in 

binnenruimten met de 3-in-1-detector SAFETY-FIXX. 

Met een eenvoudige kalibratie op het oppervlak 

worden leidingen onder spanning en metaal tot 

op een diepte van max. 38 mm en houten balken 

in droogbouwconstructies tot op 18 mm diep 

gedetecteerd. 

Led werklamp
Werklamp met 24 leds.

Inclusief 3 AA batterijen.

Regenit zouttabletten
Topkwaliteit zouttabletten voor 

wateronthardingsinstallaties.

Gardena handwasborstel
Om kwetsbare oppervlakken gemakkelijk reinigen, zoals 

tuinmeubilair, garagedeuren of voertuigen. Door de 

platte, smalle vorm komt u op alle smalle plekken en in 

alle hoeken. De watertoevoer is traploos instelbaar en 

kan worden vergrendeld. U kunt het reinigingse� ect 

vergroten door Gardena shampoostaa� es toe te voegen. 

van € 9,85 voor

€4,95

van € 32,90 voor

€19,95

van € 38,95 voor

€32,50

€3,95

van € 10,95 voor

€9,95

van € 23,75 voor

€15,95

5 liter

20 liter 80 liter 10 liter

Drukspuit Gloria Prima 5
Kwaliteit en alle onderdelen los verkrijgbaar.

Ook leverbaar in zuurbestendige uitvoering 

nu voor € 34,95

Kruiwagen MM 80L
Kunststof bak en 'nooit meer lek' wiel.

Professionele strooiwagen
Voor het strooien van o.a. zout, graszaad, kunstmest.

Voorzien van luchtband wielen en waterdichte 

afdekhoes. Regelbare strooihoeveelheid.

Ruitensproeier Anti insect -Zomer 
Ruitenwisservloeistof voor de zomer, kant en klaar. 

Reinigt, ontvet en verwijdert aanslag en insecten.

Bats ABC blank
Zeer degelijke geharde bats.

Steel 110 cm.

Gieter kunststof
Met broes, 10 liter inhoud.

In groen maar ook leverbaar in andere vrolijke kleurtjes.

van € 5,95 voor

€4,95

van € 198,00 voor

€164,95

van € 32,50 voor

€24,95

van € 109,95 voor

€89,95

van € 39,95 voor

€29,95

van € 8,90 voor

€6,90



Werkschoen Gevavi GS02
Categorie S3, EN345, hoge veiligheidsschoen.

Stalen neus en stalen zool, geprent leer,

PU zool en overneus.

In zwart.

Dallas schoenklomp
Schoenklomp met generfde, 100% rundlederen 

kap, houten binnenzool en pu loopzool. Bijzonder 

slijtvast en voorzien van antizwiknokjes. Vuillossend 

profi el in de zool.

PVC kinderlaars
Leuke pvc kinderlaarzen. 

Diverse kleuren en motieven.

Type Haai, Vera, Giant en Mees.

TOPPER!

van € 48,50 voor

€34,95

van € 59,95 voor

€46,95

van € 18,50 voor

€12,95

maten 21 - 31

maten 37 - 47

maten 36 - 47

Amsterdam wand-/tafellamp 
Door het strakke en vierkante design 

past de lamp ideaal in de moderne 

tuin. De lamp kan ook als tafellamp 

gebruikt worden. Incl. losse muur-

beugel.

Sardegna Solar lamp
Het opengewerkte touw 

zorgt voor een mooi 

lichtpatroon op tafel.

Vigo wandlamp solar
Handige kleine wandlamp mer sensor. 

Solar Intelligente Security ver-
lichting Salta
Solarpaneel met 3 m lange kabel naar 

de wandlamp. Met sensor en instel-

bare brandduur 30, 60 of 120 sec.

van € 29,00 voor

€19,95

van € 11,95 voor

€8,95

van € 59,50 voor

€49,50

van € 49,00 voor

€34,95

8 lumen1000 lumen

30 lumen 15 lumen

Modderkeuken Esschert
Stimuleert kinderen om naar buiten te 

gaan en met takjes, blaadjes, zand en 

water te spelen! Met kunststof bak en 

waterslangaansluiting geschikt voot 

Gardena kliksysteem.

Kweekkas S hout
Met polycarbonaat ramen en 2 schap-

pen. De ramen dimmen het licht tegen 

(te) felle zon. Het dak kan ook open.

Kweekbak 
Ideaal voor zaailingen. Met regelbare 
ventilatiegaten voor een goed klimaat. 

lxbxh 29,8 x 19,8 x 10,2 cm.

Regentonklep zink
Regentonnen en emmers kunnen 

eenvoudig worden gevuld door te 

klep naar beneden te trekken. Als de 

klep omhoog gezet wordt, wordt het 

regenwater verder afgevoerd via de 

regenpijp.

van € 2,95 voor

€1,95

van € 89,00 voor

€64,95

van € 79,95 voor

€59,95

van € 28,80 voor

€19,95

Culterra 10+4+6 groen 
Bevat eiwitrijke grondsto� en die door 

het bacterieleven in de grond geleide-

lijk omgezet worden in verantwoorde, 

goed opneembare voedingssto� en. 

3-4 keer per jaar toepassen.

1 kg per 10m².

Compo budget gazonmeststof
Voeding voor dichte begroeiing en 

ontwikkeling van sterk gras. De toege-

voegde kalk regelt de zuurtegraad van 

de bodem. Het extra magnesium zorgt 

voor een mooie diepgroene kleur.

Luxan IJzersulfaat voor gazon
Zorgt voor snel herstel van je gazon 

na de winterperiode.en een diepgroen 

en sterker gazon waardoor mos 

minder kans krijgt. In water oplosbaar. 

Toepassen met gieter of drukspuit.

Let op! Ijzersulfaat zorgt voor roest-

plekken op tegels.

5 kg van € 29,95 voor € 24,95

Luxan algendood
Ter bestrijding van groene aanslag 

op diverse materialen. Eenvoudig 

toepasbaar met drukspuit of gieter.

1 liter is voldoende voor 500 m2.

van € 36,30 voor

€32,50

van € 39,50 voor

€34,95

van € 26,95 voor

€21,50

van € 11,45 voor

€8,95

1 kg1 liter

25 kg 20 + 2 kg gratis20 + 2 KG GRATIS



Maten M - 6XLMaten 68 - 176Maten 48 - 64

Maten S - 3XL Maten S - 3XL

ACTIEPRIJS!

STØRVIK ralley kinderoverall Nicky 
100% katoen. Borstzakken met fl appen, achterzakken 

en zakken aan de voorzijde. Elastische taille.

In blauw rood roze en olijfgroen.

STØRVIK overhemd katoen
Egersund of Farsund.

Lange of korte mouw.

Diverse kleuren en maten.

STØRVIK werkoverall Thomas
65% polyester en 35% katoen.

In groen, navy of zwart.

STØRVIK werkbroek David
Antra of zwart.

STØRVIK short Job
Korte werkbroek.

STØRVIK Softshell werkjas Napier
Met refl ecterende lijn op de rug. 

Winddicht, warm fl eece gevoerd, waterafstotend, 

ademend en afritsbare capuchon.

In zwart of antraciet.

Maten M – 6XL

van € 29,50 voor

€19,95

€19,95

van € 24,95 voor

€17,50

€29,50

van € 69,95 voor

€49,95

€34,95

NU  JOB  SHORT +  DAVID WERKBROEK SAMEN VOOR € 49,95!

maten S - 5XL

maten 36 - 50

maten S - 5XL

maten 36 - 50

maten S - 5XL

maten 36 - 50

Kwint herenjas 
Wind- en waterdicht, ademend.

In blue of green.

Lauren damesjas
Wind- en waterdicht, ademend.

In blue of pink.

Sello damesjas softshell 
Lang model. Winddicht, waterafstotend, ademend.

In black of khaki

Sil herenjas softshell
Windproof, waterafstotend en ademend. 

Capuchon in de kraag.

In navy of green.

Daan heren vest
Fleece voering, ademend, stretch,

soft touch, Quick dry.

In navy, grey of green.

Remi damesvest
Ademend, stretch, soft touch, quick dry,

lichtgewicht ribstof.

In navy of balsam-green.

van € 79,95 voor

€69,95

van € 89,95 voor

€69,95

van € 109,95 voor

€89,95

van € 109,95 voor

€89,95

van € 59,95 voor

€49,95

van € 59,95 voor

€49,95



30 meter

ACTIEPRIJS! ACTIEPRIJS!OP=OP!

Eurom fl ow TP1200R
Te gebruiken voor het oppompen van grondwater en 

geschikt voor het beregenen van uw tuin. De pomp kan 

water van maximaal 8 meter diep oppompen met een 

capaciteit van 63 liter per minuut.

RVS pomphuis. 220 Volt.

Eurom trolleysprayer drukspuit op wielen
Drukspuit op wielen. Te gebruiken voor het verspuiten 

van gewasbeschermingsmiddelen of bladbemesting.

Inhoud 16 liter.

Zelfoprollende slanghaspel Eurom 
Lengte 30 meter.

Eurom bladruimer op accu
Heel handig voor de kleine klus om het huis.

Met een volle accu kunt u 40 minuten blazen.

Het apparaat heeft een fl inke blaassnelheid van 210 

km/h! Gewicht slechts 2 kg.

18 Volt 4,0 Ah Li-ion accu. Met snellader.

Twee jaar garantie.

Eurom Hogedrukreiniger
2000 watt en 150 bar.

Hogedrukslang van 8 meter, met slanghaspel.

Incl. fl ex terrasreiniger Ø 25 cm en roterende vuilfrees.

Eurom THG 10000 terrasverwarmer
Variabel instelbaar vermogen van max. 10.000 W.

Geschikt voor propaan- en butaangas.

Incl. slang en drukregelaar 30 mBar.

Piëzo ontsteking.

Voor ruimtes van 75-100 m2.

€84,95

van € 149,00 voor

€119,00

van € 114,95 voor

€84,95

van € 89,00 voor

€49,00 €159,00

van € 189,00 voor

€159,00

5 liter

2,5 liter 5 liter 5 liter

5 liter 2,5 liter

ACTIEPRIJS!

OAF Gekookte Lijnolie
Traag drogende olie op basis van zuivere lijnzaadolie. Bij 

uitstek geschikt als houtverduurzamingsmiddel en als 

middel om ijzer, tijdens opslag, tijdelijk tegen roest te 

beschermen. Voor bewerking het oppervlak reinigen.

1 liter van € 11,95 voor € 9,95

OAF Vloeibaar rubber AQ zwart 5 liter
Vloeibaar Rubber is een universele, fl exibele, dikke, 

vloeibare coating voor bijna alle ondergronden.

Afdichten en waterdicht maken van (droog) hout zoals 

palen of bloembakken.

Maar ook geschikt op beton metaal en pvc.

750 ml € 17,95

Steigerhoutbeits
Afwerking met een stoere uitstraling.

Bescherming en verfraaiing van steigerhouten 

meubelen. In White wash, Grey wash, Black wash of 

Antra wash.

750 ml van € 15,95 voor € 13,95

Bruinoleum
Vervanger van Carbolineum.

Verfraait en beschermt.

Op basis van plantaardige oliën.

Ook verkrijgbaar in 1 liter, 2,5 liter en 60 liter.

Douglas olie 
Een plantaardige olie op waterbasis voor zachte 

houtsoorten. Door de sterk water-en vuilafwerende 

werking (afparelend karakter) wordt het hout optimaal 

beschermd tegen weersinvloeden, schimmel en algen. 

Sneldrogend.

In naturel en larix.

750 ml € 16,95

Houtcoat teerlook
Beschermt tegen alle weersinvloeden en geeft een 

mooie natuurlijke kleur. Waterafstotend en zelfreinigend 

e� ect. Geschikt voor alle houtsoorten, ook voor reeds 

behandeld of geconserveerd hout. Goed bestand tegen 

zonlicht.

In zwart, antracietkleur, dennengroenen sparrengroen.

Verkrijgbaar in glans en mat.

Ook verkrijgbaar in

750 ml en 2,5 liter.

ALLE OAF PRODUCTEN IN PRIJS VERLAAGD! ALLE OAF PRODUCTEN IN PRIJS VERLAAGD! ALLE OAF PRODUCTEN IN PRIJS VERLAAGD!

van € 39,95 voor

€33,95

van € 39,50 voor

€31,95

van € 54,95 voor

€43,95

van € 79,50 voor

€69,50

van € 44,95 voor

€39,95

€64,95



CASHBACK ACTIE!

ACTIEPRIJS

15% CAV KORTING + GRATIS LAADSTATION*

Wolf grastrimmer Lycos 350T
Halfautomatische draadaanpassing.

Verstelbare snijkop en steel.

350 Watt motor.

Snijbreedte 25 cm.

2100 gram.

Wolf E-Multistar tuingereedschap
Uniek!

• Steel/handgreep met geïntegreerde accu

18 Volt 2,5 Ah € 84,95

• Laadstation snellader 1 uur € 29,95

• Hierop passen 5 gereedschappen:

• Takkenschaar € 149,95

• Kettingzaag € 119,95

• Heggenschaar 40 cm € 109,95

• Elektrische grasschaar € 59,95

• Draadtrimmer € 49,95

Het aantal passende gereedschappen

wordt verder uitgebreid.

Grasmaaier Select 3200 E
• Maaibpreedte  32 cm.

• Oppervlak tot 200m².

• Vermogen 1000 Watt.

• Grasopvangbak 30 Liter.

• Inklapbare duwboom.

Wolf krabber
Compleet met 140 cm combisteel.

Verticuteermachine Wolf VA346
3-in-1 systeem! verticuteren, mosharken en opvangen

• 1600 Watt.

• messenbalk met 12 dubbelmessen.

• moshark met 12 dubbelveren.

• werkbreedte 34 cm.

• centrale 5-voudige tandafstelling.

• in hoogte verstelbare ergonomische

en inklapbare duwboom

• opvangzak 45 liter

€84,95

van € 109,00 voor

€89,00

van € 74,95 voor

€49,95 €16,95

van € 299,00 voor

€179,00* *Prijs inclusief € 20,00 Wolf CashBack actie,

geldig van 15-03 tot 14-04.*laadstation wordt binnen 6 weken na aanmelding  als CashBack uitbetaald.

steel/handgreep

Gedemineraliseerd water
Voor het maken van verdunningsop-

lossingen en het bijvullen van accu’s.

A.S. Schrikdraadapparaat
Fencer M35. Zeer krachtig en betrouw- 

baar 230 V schrikdraadapparaat. 

Afrastercontrole d.m.v. indicatielampje. 

Max. afrasterlengte 35 km zonder 

begroeiing.

Bij sterke begroeiing max. 6 km.

Input 5,3 J Output max. 4,2 J.

2 jaar garantie.

Warmtelamp
Warmtelamp voor opfokarmatuur.

150 Watt.

rood van € 9,50 voor € 6,95

A.S opfokarmatuur
Sterk refl ecterend aluminium. Ver-

beterde luchtcirculatie waardoor de 

lamp zelf niet erg warm wordt. Extra 

dikke wanden om de warmteuitstra-

ling te beperken en het rendement 

te verhogen. Met 2,5 m snoer en 

ophangketting.

€114,95

van € 19,40 voor

€16,50

van € 8,50 voor

€5,95

van € 4,90 voor

€3,90

5 liter wit

Synmar novus sae30
Geschikt voor o.a. 4-takt benzine-

motoren van grasmaaiers, pompen 

en tuinbouwmachines.

Synmar marius 15w40
Universele multigrade motorolie ge-

schikt voor benzine- of dieselmotoren 

van een wat ouder ontwerp, zowel 

zonder als met turbo.

Synmar kettingzaagolie

Synmar scooter 2-takt olie

€24,95 €19,95

€5,95€5,95

1 liter

5 liter 5 liter

1 liter

Op basis van het kenteken van uw

auto kunnen we de juiste olie voor 

u selecteren.

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJSACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS



Horsefood All Round
Bevat ruim voldoende noodzakelijke 

voedingssto� en om als onder-

houdsvoer verstrekt te worden. Ook 

wanneer het paard lichte arbeid 

verricht is deze paardenbrok geschikt 

om als aanvulling op het ruwvoer te 

dienen. 

Horsefood Merriebrok Bèta 
Speciaal voor merries die moeilijk 

drachtig worden. Bevat volwaardige 

mineralen, vitaminen en aminozuren. 

Met gecoate bèta-caroteen, hoog 

gehalte gecoate vitamine E en folium-

zuur, speciaal voor de jonge vrucht. 

Ook geschikt voor dekhengsten.

Horsefood Veulenkorrel Start
Bevat alle voedingssto� en voor de 

jeugdgroei van een veulen, zodat het 

zich kan ontwikkelen tot een gezond, 

sterk en vitaal dier.

€17,50

€11,50€16,95€11,50

20 kg 20 kg

20 kg

GRATIS BEZORGEN*

• Vanaf een volle pallet (50-55 zak)

• Combineren mogelijk

• Binnen een straal van 35 km vanaf 

Den Ham

• Meer bezorgopties? Neem contact

met ons op!

VOLLE PALLET? GRATIS BEZORGEN*

Konacorn Meelwormen
Traktatie voor o.a. sierkippen, sier-

hoenders en tuinvogels. Rijk aan 

dierlijke eiwitten en daardoor een 

hoogwaardige aanvullende voeding.

Ook verkrijgbaar in 1 liter voor € 5,95

Konacorn strooivoer
Voor buitenvogels.

Gemengd konijnenvoer 20 kg
Met brokjes, zonnepitten, mais en wortel.

Actieprijs 20 kg € 17,95

Boern goed stro en hooi
Stro 2 kg van € 3,50 voor € 2,75

Stro 7 kg van € 9,95 voor € 6,95

Hooi 2 kg van € 3,90 voor € 2,90

van € 3,85 voor

€2,95

van € 7,50 voor

€5,50€2,75

van € 18,95 voor

€15,95

5 kg

vanaf

 5 liter 2 kg

ACTIEPRIJS!

25 meter 50 meter

ACTIEPRIJS!

COMBI-ACTIE!

 GRATIS BATTERIJ!

Gallagher Turbostar lint 400 mm +
Turboline paardenisolator
200 meter lint met emmer tussen-isolatoren 100 stuks.

Gallagher tuin en vijver kit M35 230V
Een ideale set om uw huisdieren binnen uw eigen tuin te 

houden of juist om huisdieren van buren te weren uit uw 

tuin. Compact, krachtig schrikdraadapparaat dat werkt 

op lichtnet. Hoogte afrasteringspalen 50 cm.

Inhoud: schrikdraadapparaat, 100 m afrasteringsdraad 

bevestigingsmaterialen.

Gallagher schutting set voor katten M35
Eenvoudig te installeren en zeer e� ectief in gebruik. 

Voorkomt dat katten de tuin binnen dringen. 230V, 

Inhoud: schrikdraadapparaat, 200 m afrasteringsdraad 

bevestigingsmaterialen.

Gallagher hobbynet
Afrasteringsnet (ook elektrisch te gebruiken) voor 

konijnen en andere huisdieren. Kan ook gebruikt worden 

voor bescherming van moestuin of akker. Compleet en 

eenvoudig te verbinden met meerdere netten.

Lengte 25 meter met 9 palen.

Hoogte 65 cm.

Upgradeset wolvennet
Maak uw afrastering wolfwerend door het op te hogen 

tot 120 cm. Met 8 op het net aangepaste palen die 

eenvoudig ingehaakt kunnen worden. Hierdoor kan een 

extra lint gespannen worden aan de bovenzijde.

1 set is voldoende om 50 meter net op te hogen.

BA30 batterijapparaat
Hiermee kan een afrastering tot 4 km voorzien worden 

van stroom. Farm-proof en makkelijk te verplaatsen 

door de draaghendel aan bovenzijde. Voorzien van 

een groen LED lampje die aangeeft of het apparaat in 

werking is. Ingebouwde bliksembeveiliging en wordt 

geleverd met een aansluitkabel set.

van € 89,95 voor

€79,95

€149,95

van € 243,95 voor

€174,95

van € 139,00 voor

€119,00

€49,95

€139,00



ACTIEPRIJS!

50 gram 1,1 liter

Ø 19 cm

kat

emmer 6 stuks

INTRODUCTIEACTIE

Knock O�  Stay Away
Mollen en woelratten e� ectief verjagen op een 

natuurlijke manier. Kant-en-klaar product om direct 

in de gangen toe te passen. De biologische vloeistof 

bestaat uit gedistilleerd water, etherische oliën en een 

emulgator en is vermengd met een kokosgranulaat. 

Geeft een brandlucht af waardoor de mollen en 

woelratten worden verdreven. Voor gebruik in gazon, 

(moes)tuin, weiland en voetbalvelden.

3 maanden werkzaam.

Vitasporal Horse injector
De opkikker voor paarden! De injector met de complete 

aanvulling van vitaminen, voeding en energie.

Samenstelling: Vitamine A, Vitamine D3, B-caroteen, 

IJzer II, Vitamine E.

Knock O�  pipetten voor kat en hond
100% gifvrij, tot 1 maand werkzaam, regenbestendig.

Fysieke werking op zogenaamde ectoparasieten. Het 

maakt de parasieten immobiel, waardoor ze uitdrogen. 

De druppels bevatten geen insecticiden, waardoor het 

product veilig is voor mens en dier.

Hond M/L/XL vanaf € 11,95

(afhankelijk van het gewicht)

Excellent Poultry insectenbal
Voederballen met insecten, speciaal ontwikkeld voor 

pluimvee. Een ware traktatie! Door de ronde vorm en 

de constante beweging van de voederbal wordt de 

natuurlijke pikdrang van kippen op een speelse manier 

bevredigd.

Muskil Excellent Graan
Gif om muizen binnenshuis te bestrijden, op basis van 

de sterk werkzame stof Brodifacoum. Klaar voor gebruik 

in sachets van 50 gram. Werkt al na een enkele opname. 

Knaagdieren sterven enkele dagen na opname.

Verkrijgbaar tot 29-06-2023. Daarna zijn de 

muizenmiddelen niet meer verkrijgbaar!

Maximus Fun en Play Ball voor paarden
Dé oplossing voor verveling op stal of in de wei!

Doorsnede 19 cm, met ophanglus en elastieken om voer 

achter te stoppen.

Extreem sterk! Meerdere kleuren.

€4,95

van € 24,95 voor

€17,50

€13,95

van € 10,95 voor

€8,50

€11,95

€11,95

15 kg12 of 14 kg20 kg

5 kg 20 kg20 kg

ACTIEPRIJS!

Pro Plan hondenvoer
Purina PRO PLAN werkt continue aan optimale voeding 

voor optimale gezondheid en welzijn.

Nu alle 12 soorten grootverpakkingen van 12 of 14 kg.

Konijnenbrokjes
Het beste voer voor konijnen. Aan te vullen met hooi 

voor een volledig en gezond menu.

20 kg € 11,85

CAV Grootparkietenzaad
Complete mengeling voor grote parkieten

Kom voor veel meer voordelig voer naar de winkel!

Prima Quality hondenbrok
Compleet hondenvoer voor volwassen honden.

Hoogwaardig en uitgebalanceerd en bevat alle 

benodigde ingrediënten. Draagt bij aan een volle en 

glanzende vacht en ondersteunt het behoud van sterke 

botten, spieren en tanden.

Enjoy Puppy All Breeds 
Krokante puppybrokken ongeacht ras.

Adviesprijs € 44,95

Multigraan kip
Mooie mengeling van zonnepitten en gebroken 

mais die heel goed wordt opgenomen door de 

dieren.

van € 48,95 voor

€42,50

€19,50

van € 59,00 voor

€49,00

€4,75

van € 36,95 voor

€29,95

van € 16,95 voor

€14,95



12 stuks

15 liter

15 liter

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

Beeztees fl ossytoy 2 knopen 
In 5 maten.

alle maten 20% korting!

Koi Premium vijvervisvoer
Hoogwaardige voeding speciaal ontwikkeld voor koi. 

Geeft een gezonde groeiontwikkeling door de juiste 

eiwitten, vetten en mineralen. Met extra vitaminen voor 

een perfecte conditie en een intensief kleurpatroon.

In hersluitbare verpakking.

Afdeknet voor konijnenren

Konijnenverblijf Zijdehoen
Vuren geïmpregneerd. Incl. dakleer en bevestigingsmate-

rialen. Levering als bouwpakket.

130 x 60 x 110 cm. 

Happy Ride hondenfi etskar large
Lichtgewicht, roestbestendig aluminium frame. Brede 

wielbasis voor stabiliteit. Wasbaar ligkussen en verstelbare 

veiligheidsriem. Snel in elkaar te zetten en eenvoudig in te 

klappen. Voor honden tot 50 kg.

84 x 56 x 66 cm.

DBL houten krabbol Balty
Deze Sisal krabbal voorziet jouw kat in zijn natuurlijke 

krab behoefte. Met speelveertje bovenop voor nog meer 

speelplezier.

30 x 30 x 27cm

Kippenhok Vught
Prachtig en ruim kippenhok. van geïmpregneerd 

Naaldhout, Celfi x® Levering als bouwpakket.

215 x 94 x 185 cm

Vijvervisvoer colour sticks

Tondeuse Moser Rex
Voor scheren van middelgrote honden en katten. 

Krachtige, robuuste en stille Pivot zwenkmotor, 6 ver-

grendelbare standen van 0,7 - 3mm, lange levensduur 

en een fl exibele, duurzame ronde kabel van 3 meter.

Meer dan 10 soorten tondeuses in onze winkel met 

snoer of accu!

Vijvervisvoer pellets

Beeztees runderoren
Als beloning of als lekker tussendoor-

tje. Glutenvrij, zonder kleur- en smaak-

sto� en.

www.cavwinkel.nl

Beeztees konijnenren  
Metaal, 6 panelen, met deurtje.

Verzinkt of geplastifi ceerd.

105 x 105 x 58 cm.

vanaf

€1,50

van € 27,95 voor

€19,95

van € 15,95 voor

€10,95

van € 234,95 voor

€199,95

van € 42,95 voor

€29,95

van € 339,90 voor

€279,00

van € 495,00 voor

€449,00

van € 85,95 voor

€77,50

van € 7,95 voor

€5,95

van € 7,45 voor

€5,95

van € 11,50 voor

€8,95

van € 32,95 voor

€24,95

Dierplezier!


