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Ontdek de nieuwe website en 
blijf steeds up to date.

OVERZICHT MODELLEN

TIPS & TRICS OP DE ACD BLOG

VIND JE VERDELER

HANDIGE DOCUMENTEN
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Nieuw in 2020
DESIGN PAKKET PREMIUM PAKKET

1x tafel 1 ruit
71.5 cm x 52 cm - zwart (RAL 9005)

1x universeel schap
225 cm x 32 cm

1x set van 2 schappen

1x inzetbare hordeur 1x automatische raamopener Set van 2 oprijplaten

2 x aluminium afvoerbuizen
zwart (RAL 9005)

2 x aluminium afvoerbuizen
zwart (RAL 9005)

1x universele werktafel 
225cm x 52cm

Super handig 

om vlot in de 

serre te rijden.





ACD®

Duurzame investering voor het leven.
Met maximale tuinbeleving.
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ACD® produceert 
hobbykassen van industriële 
en professionele kwaliteit

 + Kwaliteit en afwerking tot in de puntjes
 + Grootste in- en outdoorshowroomterrein in de Benelux
 + Optimale klantgerichte service
 + Grootste producent in Benelux en Frankrijk
 + Meer dan 30 jaar productervaring en -verbetering
 + Steeds een servicepunt in jouw buurt
 + Persoonlijk advies en begeleiding
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ACD® zoveel 
meer dan 
kweken alleen.
De tijd dat de tuin louter een groen plekje was, is 
voorbij. Het wordt steeds meer beschouwd als het 
verlengde van onze woning .

ACD® begon meer dan 30 jaar geleden als een 
fabrikant van aluminium hobbykassen en groeide 
uit tot de Europese marktleider. Vandaag zijn we 
een bloeiend bedrijf dat dankzij onze uitbreiding 
van leefkassen, carports en tuinkamers in een 
totale tuinbeleving voorziet.
 
Kiezen voor ACD® betekent kiezen voor perfectie 
tot in de kleinste details. In onze productiehallen 
vertrekken jaarlijks duizenden kassen en 
coverings, die met de grootste zorg en toewijding 
worden gemaakt, naar Europese en internationale 
markten.
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Bij ACD® tuinieren de vissen!
Welkom in de wereld van aquaponie.

Wat is Aquaponie:
Aquaponie combineert de teelt van vissen en groenten in een gesloten watersysteem, waarbij de vissen 
voedingstoffen (uitwerpselen) leveren voor de planten en de planten in ruil het water filteren voor de vissen.
Aquaponie is de laatste jaren aan een opmars bezig, dit vooral in een industrieel kader. ACD® heeft in 
samenwerking met Myfood, onze Europese partner voor Aquaponie, een totaalsysteem mee helpen 
ontwikkelen dat dit type cultuur ook mogelijk maakt in onze Prestige hobbykassen.

Een intelligente ACD® kas: 
Het systeem functioneert binnen een gesloten kringloopsysteem waardoor monitoring en sturing vrij 
éénvoudig is. Op basis van intelligente sensoren worden gegevens verzameld en verwerkt in de daarvoor eigen 
ontwikkelde App. Deze communiceert met de online hub in de kas die de data omzet in acties naar bv. het 
pompsysteem, de ventilatie, de verlichting,… De hub verwittigt tevens de gebruiker via een Alert wanneer er 
moet ingegrepen worden in de kas. Al deze systemen worden gevoed door semitransparante zonnepanelen 
die de kas autonoom maakt. Voor de koudere periodes of in koudere regio’s kan ook een pellet kachel met 
thermostaat voorzien worden. Op deze manier kan men de vier seizoenen rond ecologisch kweken.

Kweken in de ACD® aquaponie kas, kinderspel en overal mogelijk:
Aan de slag gaan met dit systeem duurt slechts 1 dag. Daarin wordt een korte opleiding voorzien met de nodige 
werkinstructies, het registreren en activeren van de hub en het toelichten van de app. Je wordt ook automatisch 
lid van de aquaponie community waardoor je als gebruiker onder elkaar handige tips kunt uitwisselen. 

Een ACD® kas met als opbrengst voedselautonomie.
Het concept laat toe om een gezin tot 4 personen gedurende een jaarlang in de voedselproductie van groenten 
en fruit uit de kas te laten genieten. De manier om biologisch en lokaal te eten zonder toevoeging van 
meststoffen of chemicaliën. Inspelend op de trend van ”Urban Gardening” is dit systeem ook beschikbaar voor 
onze city-kassen, waardoor je op het balkon of in de kleine stadstuin met het ACD® concept aan de slag kan.

Samenwerking ACD® en Myfood:
De samenwerking met Myfood toont heel duidelijk het innovatieve karakter en de flexibiliteit van ACD® als 
marktleider in de Benelux en Frankrijk. Niet alleen investeert ACD®  in de ontwikkeling van kwalitatieve maar 
ook trendvolle producten, ze creëren een platform voor nieuwe technologieën met een zeer kleine ecologische 
voetafdruk.

Wens je meer informatie of wil je zelf groenten en fruit kweken vanop afstand, neem dan contact op met ACD®.
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Kiezen voor ACD® is kiezen 
voor veiligheid
ACD® verbetert continu de kwaliteit van de Prestige kassen. De optie veiligheidsglas (4mm) wordt vandaag 
steeds standaard voorzien op al onze kwaliteitsmodellen. Want veiligheid is uiterst belangrijk.
Bijkomend kiest ACD® er ook voor om ons veiligheidsglas van gepolijste zijranden te voorzien.
Dit zorgt voor nog meer sterkte en veiligheid! Kwaliteit en een veilige montage verzekerd!

Veiligheidsglas heeft heel wat extra kenmerken  in zijn mars:
 + • 7 x sterker dan standaard, getrokken tuinbouwglas
 + • 5 x sterker dan ongehard tuinbouwglas
 + • Gehard volgens de Europese hardingsstandaard EN12150
 + • In geval van breuk, breekt dit in ongevaarlijke, kleine stukjes , zoals een autoruit
 + • Beter bestand tegen invloeden van de natuur, zoals hagel en sneeuwbelasting

Je voordelen:
 + • Veilig voor spelende kinderen. Het glas kan gerust een harde trap van een voetbal weerstaan.
 + • Extra veiligheid voor mens en dier
 + • Geen scherpe randen = gepolijst  = veilig bij montage
 + • Minder schadegevallen bij transport 

Gehamerd veiligheidsglas in het dak: uniek aspect.
Bij ACD® gaan we nog verder. De Prestige kassen worden standaard volledig uitgevoerd in veiligheidsglas 
4mm. De zijwanden bestaan uit veiligheidsglas float (klaar) en het dak wordt uitgevoerd met gehamerd (mat) 
veiligheidsglas*. Dit is uniek! Dikwijls wordt dit enkel optioneel aangeboden, terwijl het heel wat meerwaarde 
biedt.

Je voordelen:
 + • De zonnestralen worden gebroken waardoor er minder kans is op verbranding van je planten 
 + • Een betere verspreiding van het licht waardoor de planten beter en steviger groeien
 + • Condenswater vloeit langs het glas naar beneden, waardoor er geen druppels op de planten vallen en 

deze minder vatbaar zijn voor ziektes

Wij combineren de voordelen van zowel gehamerd veiligheidsglas als klaar veiligheidsglas.
Dit is uitzonderlijk en uniek in de hobbykaswereld.
Zo geniet je maximaal van je kas, zonder extra kosten.

*met uitzondering van enkele modellen in deze cataloog.
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Innoverend, sterk  
& duurzaam
Voordelen van een ACD® Prestige hobbykas van nok tot fundering:
1. Veiligheidsglas van 4mm
2. Unieke zelfdragende fundering met dubbele kamer
3. Professionele hoekprofielen
4. Buis- en kokervormige glasregels
5. Inox bouten en moeren
6. Groot dakraam met stormbeveiliging
7. Ruime en grote buitengoot met universele afvoerbuizen
8. Brede en hoge condensgoot
9. Gesloten buisvormige nokbalk
10. Water- en winddichte rubber strips
11. Hoge en zeer toegankelijke schuifdeur
12. Extra hoek – en nokverstevigingsplaten
13. Stevige windverbanden (treklatten)
14. Gehamerd veiligheidsglas 4mm in het dak

  

 



Veiligheidsglas van 4mm

Het veiligheidsglas, dat ACD® nauwkeurig 
selecteert, is 7x zo sterk als getrokken 
tuinbouwglas.

Het veiligheidsglas is voorzien van gepolijste 
zijkanten. Zelfmontage is hierdoor nog 
veiliger, makkelijker en zorgt voor extra 
stevigheid!

Als het veiligheidsglas breekt, breekt dit in 
ongevaarlijke, kleine deeltjes, net zoals een 
autoruit.

Professionele hoekprofielen

De aluminium hoekprofielen met hun uniek 
ontwerp dragen een groot deel van de 
constructie van de kas. Ze zijn ontworpen 
rekening houdend met esthetiek & maximale 
stevigheid. 

Groot dakraam met stormbeveiliging

De kas wordt voorzien van een groot dakraam 
met gehamerd veiligheidsglas en een uniek 
stormslot.

Het dakraam kan manueel geopend worden 
aan de hand van een stevige opsteker, die 
bovendien gemakkelijk opgeborgen kan 
worden. Dit dakraam zorgt eveneens voor de 
nodige ventilatie en toevoer van frisse lucht.

Buis- en kokervormige glasregels

Deze industriële profielen zorgen voor een 
sterk geheel. Ze zijn eveneens voorzien van de 
nodige gleuven om jouw tafels, schappen en 
geleiders gemakkelijk te bevestigen. Door hun 
specifieke vorm wordt torsing en glasbreuk 
vermeden bij hevige wind en sneeuwval. 

Unieke zelfdragende fundering met 
dubbele kamer

Het stevige dubbele funderingsprofiel is 
uniek in de hobbykaswereld en zorgt voor 
een snelle en makkelijke plaatsing. Deze 
fundering zorgt eveneens voor een maximale 
draagkracht. Het glas zit mooi ingewerkt 
in het profiel en voorkomt op die manier 
glasbreuk.

Door de stabiliteit van deze fundering is de 
kas constructie niet onderhevig aan hevige 
weersinvloeden of grondbeweging, door 
droogte, vorst of wateroverlast. 

Inox bouten en moeren

Het gebruik van roestvrij stalen bouten en 
moeren garanderen een stevige en duurzame 
constructie. Ieder afzonderlijk element van 
de kas, klein of groot, hangt vast met één of 
meerdere roestvrije bouten en moeren. Dit 
maakt het geheel makkelijk demonteer- en 
verplaatsbaar. Bovendien zorgen deze er voor 
dat jouw kas multifunctioneel ingericht kan 
worden.
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Ruime en grote buitengoot met universele afvoerbuizen

Dit ruime gootprofiel zorgt voor een vlotte afwatering en geleiding van het hemelwater. Zo kan 
het regenwater eveneens opgevangen worden in een regenton en gebruikt worden in jouw kas.

*met uitzondering van enkele modellen in deze cataloog.



Water- en winddichte rubber strips

Deze rubber strips zorgen er voor dat het glas 
stevig aangedrukt wordt in de glasregels. 
Iedere ruit zit zowel boven als onderaan 
het profiel geborgen in speciaal voorziene 
sleuven, dit zorgt dat glasverschuiving en 
glasbreuk vermeden wordt.

Stevige windverbanden (treklatten)

De vele treklatten worden telkens stevig 
bevestigd op vaste, gefixeerde punten. 
Dit onder de juiste spanning, zodat de kas 
standhoudt bij hevige windstoten. Zo blijft 
de kas haaks staan en wordt glasbreuk 
vermeden. De windverbanden zorgen 
eveneens voor een logische montage van de 
kas. 

Brede en hoge condensgoot

Al onze Prestige-kassen zijn voorzien van 
een brede en hoge condensgoot voor een 
directe afvoer van condenswater. Hierdoor 
is er een minimale mos – en algenbegroeiing 
en voorkomt schimmelvorming en vermijdt 
glasbreuk bij vorst of ijzel.

Hoge en zeer toegankelijke schuifdeur

Onze Prestige-kassen zijn voorzien van hoge, 
toegankelijke schuifdeuren, die boven de 
goot uitkomen.** Deze ruime opening zorgt 
voor een makkelijke toegang met kruiwagen, 
jouw grote terrasplanten, enz. De schuifdeur 
(in vergelijking met een draaideur ) zorgt voor 
een optimale plaats benutting.

Gesloten buisvormige nokbalk

Dit stevig, zelfdragend nokprofiel zorgt voor 
een optimale draagkracht en sterkte door 
zijn specifieke en grote kokervorm. Het 
profiel werd speciaal ontwikkeld om wind- 
en sneeuwbelasting tot een minimum te 
herleiden.

Extra hoek – en nokverstevigingsplaten 

Deze unieke verstevigingsplaten worden 
nauwkeurig in jouw kassen bevestigd 
en bieden extra stevigheid tegen hevige 
windstoten en gewichtsinvloeden door 
o.a. wind – en sneeuwlast. Deze extra 
verstevigingsplaten zorgen ervoor dat het dak, 
de gevels en de zijwanden steeds met elkaar 
verbonden blijven.
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Gehamerd veiligheidsglas 4mm in het dak*

Bij iedere Prestige-kas wordt het dak voorzien van gehamerd 4mm veiligheidsglas. Dit zorgt 
voor een optimale spreiding van het licht, met een betere kweek als resultaat. Het voorkomen 
van verbranding en minimaliseren van condens zijn extra troeven. 

*met uitzondering van enkele modellen in deze cataloog 
** met uitzondering van het Urban Gamma



Geluk zit in een glazen huisje 
Ik heb een nogal ongewone fascinatie 
voor kassen. De constructie, het glas, de 
toegevoegde waarde aan een omgeving; 
ik vind het allemaal fantastisch. Zeker 
als je weet dat zo’n kas heel stevig is en 
tegenwoordig met meer uitvoeringen en 
opties komt dan een auto je kan bieden.  
Van automatische raamopeners tot je 
favoriete kleurtje op de profielen en zelfs 
modellen die extra hoog zijn, voor een 
ruimtelijker gevoel. En dan heb ik het nog 
niet over de nokversiering, moduleerbare 
schuifdeuren en veiligheidsglas waar zelfs 
hagelbollen van ontmoedigd raken.  
De Rolls-Royce van de kassen, zeg maar. 

“De Rolls-Royce 
van de kassen,  

zeg maar.” 

Angelo Dorny aan het woord:



Een tuinkamer is de nieuwe man 
cave of she shed
De ACD® kas die ik heb gekozen is een 
Prestige model, R308XH. Een zwarte 
uitvoering, want dat is tijdloos en voelt 
meteen grootser aan. Alsof de kas beter 
opgaat in de omgeving, maar vanwege de 
dominante kleur toch een eigen plekje eist 
tussen het groen in je tuin. Ik koos ook 
voor een extra hoog model. Dat betekent 
dat de goothoogte hoger is, maar ook de 
nok verder uitsteekt. Je zou ervan staan 
kijken wat een verschil dat maakt. De kas 
wordt op slag ruimer en dat biedt natuurlijk 
mogelijkheden. Ik zal de kas namelijk 
gebruiken als tuinkamer. Een tafel, stoelen, 
leuke bankjes, misschien wel een zeteltje en 
planten, veel planten. Ik wil er voornamelijk 
een rustgevende plek van maken, waarin 
gegeten, gefeest, maar ook gewerkt kan 
worden. Mijn eigen man cave, stel je voor. 
En heerlijk toch, om met de zon op je bol 
deadlines te verslinden? Dat wordt uiteraard 
minder romantisch op een hete zomerdag, 
maar daar vind ik nog wel iets op.
 
Angelo Dorny

“De ACD® kas die ik 
heb gekozen is een 
Prestige model, 
R308XH”
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Een ACD® Prestige kas. 
Dé toegevoegde waarde voor 
jouw (moes)tuin en familie.
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Authentiek & duurzaam
ACD® vindt zijn oorsprong in 1986 bij de 
familie Develtere in Roeselare. Authenticiteit 
en duurzaamheid zijn al meer dan 30 jaar de 
kenmerken van ACD®. 

De Prestige collectie is op en top Belgisch 
fabricaat, gemaakt vanuit de pure liefde voor de 
producten aluminium en glas. De familie had 
een droom: een tuinkas maken waar je een leven 
lang van geniet. 

Vanuit onze 5500m² fabriekshal vertrekken 
jaarlijks duizenden tuingebouwen van 
uitmuntende kwaliteit (kweekkassen, 
leefkassen, tuinkamers, …) naar onze klanten in 
Benelux, Frankrijk, Duitsland, Scandinavië en de 
VS.
 
ACD® koos ervoor om dicht bij jou in de 
buurt aanwezig te zijn via een uitgebreid 
dealernetwerk. Zij helpen je graag bij de keuze 
van het juiste gebouw.

Al de constructies zijn duurzaam en oersterk. 
Iedere medewerker is doordrongen door de 
kwaliteitsmicrobe. Ze helpen je graag, elke 
dag opnieuw om samen met jou, je droom te 
realiseren. 

Een Prestige kas is dé toegevoegde waarde 
voor jouw (moes)tuin en familie. Stap binnen 
bij een ACD® dealer op de hoek of in onze 
fabriekshowroom in Roeselare en ontdek het 
gewoon zelf. 

ALU

12
jaar

750
dealers
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Rechte wanden
Kassen met rechte wanden bieden belangrijke voordelen. 

+     Hogere wanden: dus meer licht wat resulteert in een betere kweek.
 + Een rechte wand kas biedt eveneens de mogelijkheid om (overal in de kas, cf. zijwanden) in de hoogte te 

kweken = extra kweekvolume. Zo gebruik je elke centimeter van je kas.
Vb. Je kan je tomatenstokken over de ganse flank van de kas gaan plaatsen. Zo kan je jouw kas optimaal gaan 
indelen. 

Stadskassen
 + Ons Urban Gamma: een exclusief gamma aan kassen. Deze zijn klein 

in oppervlakte maar groot in kwaliteit en een streling voor het oog! 

 + Je beschikt over oneindig veel toepassingsmogelijkheden:
 ― Als moestuin & stadstuin
 ― Om jouw planten te laten overwinteren 
 ― Om te kweken in volle grond vb. vitamientjes uit eigen bodem
 ― Als extra leefruimte voor tussenseizoen
 ― ... 

 + Volledig integreerbaar, ook wanneer je beperkt bent in ruimte. Zo 
worden deze Urban kassen eveneens op volgende locaties geplaatst:

 ― Op het balkon
 ― Op een (dak)terras
 ― In de (stads- en volks)tuin
 ― …
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Schuine wanden
Kassen met schuine wanden bieden belangrijke voordelen.

 + Verminderde winddruk: de wind wordt makkelijker over de kas heen geleid.
 + Een stabielere constructie: het gewicht van het dak wordt beter verdeeld.
 + Meer en betere licht- en warmteopvang: heel nuttig in de vroege lente en het najaar.
 + Grotere grondoppervlakte.

De factor licht is naast warmte, vochtigheid en beluchting één van de belangrijkste factoren om het klimaat te 
beheersen in de kas. Zo verkrijg je een optimale plantengroei.

Hoe meer licht, hoe beter het resultaat!

verbeterde licht- en 
warmteopvang

stabielere constructieverminderde winddruk

ACD’s absolute aanrader!
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Dealernetwerk
ACD® haar dealernetwerk bestaat wereldwijd uit meer dan 750 verkooppunten. 
Dit netwerk is opgesplitst in verschillende verkoopkanalen.

Hieronder vind je type dealers, producten en services:

Agent
Naast de Benelux & Frankrijk werkt ACD® 
met agenten in Duitsland, Zwitserland, 
Roemenië, Scandinavië, Chili en de VS. De agent 
vertegenwoordigt er het ACD® Prestige kas 
assortiment. 

Project dealer
Een project dealer legt zich toe op enkele 
producten uit het ACD® assortiment en 
integreert deze in zijn totaalconcept.

Je kan het product bekijken en rekenen op 
vakkundig advies.

Premium dealer
De premium dealer heeft het volledige 
ACD® Prestige kas assortiment: klassieke 
kweekkassen, stijlvolle leefkassen, muurkassen 
en hippe stadskassen. Je kan er meerdere 
modellen uit dit assortiment bezichtigen.  
De dealer staat in voor de verkoop en technische 
ondersteuning bij de keuze van jouw kas.

De premium dealer helpt je tevens op 
weg met vakkundig advies omtrent 
montagemogelijkheden.

Dealer
De dealer heeft alle actiemodellen van de ACD® 
Prestige kassen in zijn assortiment. 

Je kan er één of meerdere van deze 
actiemodellen bezichtigen.

De dealer staat in voor de verkoop en technische 
ondersteuning bij de keuze van jouw kas.
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Standaard RAL-kleuren*

*Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid
RAL-kleuren die op deze pagina niet vermeld zijn, zijn ook mogelijk mits meerprijs.

Meest verkochte kleuren

Andere RAL-kleuren

ART. 401026
COATING RAL 9005

ART. 401020
COATING RAL 7016

ART. 401004
COATING RAL 3002

ART. 401025
COATING RAL 9001

ART. 401024
COATING RAL 8011

ART. 401079
COATING RAL 8019

ART. 401023
COATING RAL 7043

ART. 401132
COATING RAL 7012

ART. 401022
COATING RAL 7039

ART. 401021
COATING RAL 7021

ART. 401104
COATING RAL 6003

ART. 401049
COATING RAL 6011

ART. 401077
COATING RAL 6013

ART. 401018
COATING RAL 6021

ART. 401014
COATING RAL 6009

ART. 401062
COATING RAL 5015

ART. 401011
COATING RAL 5024

ART. 401107
COATING RAL 4004

ART. 401031
COATING RAL 4005

ART. 401005
COATING RAL 3003

ART. 401003
COATING RAL 3001

ART. 401052
COATING RAL 3004

ART. 401006
COATING RAL 3005

ART. 401000
COATING RAL 1003

ART. 401100 
COATING RAL 3014

ART. 401002
COATING RAL 1020

ART. 401146
COATING RAL 1023

ART. 401012
COATING RAL 6005

ART. 401027
COATING RAL 9010
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ACTIEMODELLEN 
PRESTIGE

Als beste verkozen.
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MICCOLO M02
SPECIFICATIES
- Oppervlakte (m2): 1,22
- Breedte (m): 0,82
- Lengte (m): 1,48
- Goothoogte (m): 1,79

- Nokhoogte (m): 2,19
- 1 deur + 1 dakraam
- Deuropening (m): 1,61 x 0,68
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* Zie p. 50  voor meer accessoires: nokversiering, professioneel schaduwdoek, houten vloer...
* Zie p. 78  voor de garantievoorwaarden

VOORDEELPAKKET (MEER UITLEG OP P. 52)

AWARD WINNER

Miccolo M02: aluminium frame
Miccolo M02: frame in RAL-kleur

INBEGREPEN
 ― Dak in veiligheidsglas gehamerd (4mm)
 ― Zijwand in veiligheidsglas float (4mm)
 ― GRATIS levering aan huis in zelfbouw pakket
 ― Zelfdragende aluminiumfundering met ankers
 ― 12 jaar garantie*
 ― Leveringstermijn 2 à 3 weken na ontvangst bestelling 

(5 à 6 weken in RAL-kleur )

STARTERS PAKKET €51,80 - €39

V-Clips – 20 st. Oogstmand Zwart Druppelkit ACD® thermometer
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PICCOLO P03
SPECIFICATIES
- Oppervlakte (m2): 3,56
- Breedte (m): 1,59
- Lengte (m): 2,24
- Goothoogte (m): 1,79

- Nokhoogte (m): 2,21
- 1 deur + 1 dakraam
- Deuropening (m): 1,61 x 0,68
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* Zie p. 50  voor meer accessoires: nokversiering, professioneel schaduwdoek, houten vloer...
* Zie p. 78  voor de garantievoorwaarden

VOORDEELPAKKETTEN (MEER UITLEG OP P. 52)

Piccolo P03: aluminium frame
Piccolo P03: frame in RAL-kleur

INBEGREPEN
 ― Dak in veiligheidsglas gehamerd (4mm)
 ― Zijwand in veiligheidsglas float (4mm)
 ― GRATIS levering aan huis in zelfbouw pakket
 ― Zelfdragende aluminiumfundering met ankers
 ― 12 jaar garantie*
 ― Leveringstermijn 2 à 3 weken na ontvangst bestelling 

(5 à 6 weken in RAL-kleur )

STARTERS PAKKET  €51,80 €39

DESIGN PAKKET  €427 €329 (ZWART -RAL 9005- GECOAT)

V-Clips – 20 st.

Inzetbare hordeur

Oogstmand Zwart

Tafel 1 ruit 

Druppelkit

2x alum afvoerbuizen

ACD® thermometer
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- Oppervlakte (m2): 2,46
- Breedte (m): 0,82
- Lengte (m): 2,98
- Goothoogte (m): 1,79
- Nokhoogte (m): 2,19
- 1 deur + 1 dakraam
- Deuropening (m): 1,61 x 0,68

- Oppervlakte (m2): 1,85
- Breedte (m): 0,82
- Lengte (m): 2,24
- Goothoogte (m): 1,79
- Nokhoogte (m): 2,19
- 1 deur + 1 dakraam
- Deuropening (m): 1,61 x 0,68

- Oppervlakte (m2): 1,22
- Breedte (m): 0,82
- Lengte (m): 1,48
- Goothoogte (m): 1,79
- Nokhoogte (m): 2,19
- 1 deur + 1 dakraam
- Deuropening (m): 1,61 x 0,68

Urban gamma Miccolo
TIP: KIES HET STARTERSPAKKET (MEER UITLEG OP P. 52)

Miccolo M02

Miccolo M03

Miccolo M04 Miccolo M04: aluminium frame
Miccolo M04: frame in RAL-kleur

Miccolo M03: aluminium frame
Miccolo M03: frame in RAL-kleur

Miccolo M02: aluminium frame
Miccolo M02: frame in RAL-kleur
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- Oppervlakte (m2): 4,74
- Breedte (m): 1,59
- Lengte (m): 2,98
- Goothoogte (m): 1,79
- Nokhoogte (m): 2,21
- 1 deur + 1 dakraam
- Deuropening (m): 1,61 x 0,68

- Oppervlakte (m2): 3,56
- Breedte (m): 1,59
- Lengte (m): 2,24
- Goothoogte (m): 1,79
- Nokhoogte (m): 2,21
- 1 deur + 1 dakraam
- Deuropening (m): 1,61 x 0,68

- Oppervlakte (m2): 2,35
- Breedte (m): 1,59
- Lengte (m): 1,48
- Goothoogte (m): 1,79
- Nokhoogte (m): 2,21
- 1 deur + 1 dakraam
- Deuropening (m): 1,61 x 0,68

Piccolo P04

Piccolo P03

Piccolo P02

Urban gamma Piccolo
TIP: KIES HET DESIGN PAKKET (MEER UITLEG OP P. 53)

Piccolo P04: aluminium frame
Piccolo P04: frame in RAL-kleur

Piccolo P03: aluminium frame
Piccolo P03: frame in RAL-kleur

Piccolo P02: aluminium frame
Piccolo P02: frame in RAL-kleur
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R204H
(hoog model)

SPECIFICATIES
- Oppervlakte (m2): 6,91
- Breedte (m): 2,32
- Lengte (m): 2,98
- Goothoogte (m): 1,79

- Nokhoogte (m): 2,35
- 1 deur + 1 dakraam
- Deuropening (m): 1,85 x 0,68

ACTIEKLEUR  
Zwart (ral 9005)

€1899
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* Zie p. 50  voor meer accessoires: nokversiering, professioneel schaduwdoek, houten vloer...
* Zie p. 78  voor de garantievoorwaarden

VOORDEELPAKKETTEN (MEER UITLEG OP P. 52)

R204H: aluminium frame
R204H: frame in ander RAL-kleur

INBEGREPEN
 ― Dak in veiligheidsglas gehamerd (4mm)
 ― Zijwand in veiligheidsglas float (4mm)
 ― GRATIS levering aan huis in zelfbouw pakket
 ― Zelfdragende aluminiumfundering met ankers
 ― 12 jaar garantie*
 ― Leveringstermijn 2 à 3 weken na ontvangst bestelling 

(5 à 6 weken in RAL-kleur )

STARTERS PAKKET €51,80 €39

PRAKTISCH PAKKET €347 €229 (ALU) /  €427 €329 (GECOAT)

VENTILATIE PAKKET €327 €207 (ALU) / €427 €311 (GECOAT)

DESIGN PAKKET €427 €329 (ZWART -RAL 9005- GECOAT)

PREMIUM PAKKET  €560 €419 (ALU) / €682 €519 (GECOAT)

V-Clips – 20 st.

Universele werktafel
225 cm x 52 cm

Hordeur

Inzetbare hordeur

Oogstmand Zwart

Zaaitafel met inleg

Extra dakraam

Tafel 1 ruit 

Automatische
raamopener

Druppelkit

Automatische
raamopener

Automatische
raamopener

2x afvoerbuizen
zwart (RAL 9005)

2x afvoerbuizen 
zwart (RAL 9005)

Universeel schap
225 cm x 32 cm

ACD® thermometer

Montageset

Universele werktafel
225 cm x 52 cm

2x Alu oprijplanken Set van twee schappen

NIEUW

NIEUW
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R305H
(hoog model)

SPECIFICATIES
- Oppervlakte (m2): 11,35
- Breedte (m): 3,06
- Lengte (m): 3,71
- Goothoogte (m): 1,79

- Nokhoogte (m): 2,59
- 1 deur + 1 dakraam
- Deuropening (m): 1,85 x 0,68
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* Zie p. 50  voor meer accessoires: nokversiering, professioneel schaduwdoek, houten vloer...
* Zie p. 78  voor de garantievoorwaarden

VOORDEELPAKKETTEN (MEER UITLEG OP P. 52)

R305H: aluminium frame
R305H: frame in RAL-kleur

INBEGREPEN
 ― Dak in veiligheidsglas gehamerd (4mm)
 ― Zijwand in veiligheidsglas float (4mm)
 ― GRATIS levering aan huis in zelfbouw pakket
 ― Zelfdragende aluminiumfundering met ankers
 ― 12 jaar garantie*
 ― Leveringstermijn 2 à 3 weken na ontvangst bestelling 

(5 à 6 weken in RAL-kleur )

STARTERS PAKKET €51,80 €39

PRAKTISCH PAKKET €347 €229 (ALU) /  €427 €329 (GECOAT)

VENTILATIE PAKKET €327 €207 (ALU) / €427 €311 (GECOAT)

DESIGN PAKKET €427 €329 (ZWART -RAL 9005- GECOAT)

PREMIUM PAKKET  €560 €419 (ALU) / €682 €519 (GECOAT)

V-Clips – 20 st.

Universele werktafel
225 cm x 52 cm

Hordeur

Inzetbare hordeur

Oogstmand Zwart

Zaaitafel met inleg

Extra dakraam

Tafel 1 ruit 

Automatische
raamopener

Druppelkit

Automatische
raamopener

Automatische
raamopener

2x afvoerbuizen
zwart (RAL 9005)

2x afvoerbuizen 
zwart (RAL 9005)

Universeel schap
225 cm x 32 cm

ACD® thermometer

Montageset

Universele werktafel
225 cm x 52 cm

2x Alu oprijplanken Set van twee schappen

NIEUW

NIEUW
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R307H
(hoog model)

SPECIFICATIES
- Oppervlakte (m2): 15,88
- Breedte (m): 3,06
- Lengte (m): 5,19
- Goothoogte (m): 1,79

- Nokhoogte (m): 2,59
- 1 deur + 2 dakramen
- Deuropening (m): 1,85 x 0,68
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* Zie p. 50  voor meer accessoires: nokversiering, professioneel schaduwdoek, houten vloer...
* Zie p. 78  voor de garantievoorwaarden

VOORDEELPAKKETTEN (MEER UITLEG OP P. 52)

R307H: aluminium frame
R307H: frame in RAL-kleur

INBEGREPEN
 ― Dak in veiligheidsglas gehamerd (4mm)
 ― Zijwand in veiligheidsglas float (4mm)
 ― GRATIS levering aan huis in zelfbouw pakket
 ― Zelfdragende aluminiumfundering met ankers
 ― 12 jaar garantie*
 ― Leveringstermijn 2 à 3 weken na ontvangst bestelling 

(5 à 6 weken in RAL-kleur )

STARTERS PAKKET €51,80 €39

PRAKTISCH PAKKET €347 €229 (ALU) /  €427 €329 (GECOAT)

VENTILATIE PAKKET €327 €207 (ALU) / €427 €311 (GECOAT)

DESIGN PAKKET €427 €329 (ZWART -RAL 9005- GECOAT)

PREMIUM PAKKET  €560 €419 (ALU) / €682 €519 (GECOAT)

V-Clips – 20 st.

Universele werktafel
225 cm x 52 cm

Hordeur

Inzetbare hordeur

Oogstmand Zwart

Zaaitafel met inleg

Extra dakraam

Tafel 1 ruit 

Automatische
raamopener

Druppelkit

Automatische
raamopener

Automatische
raamopener

2x afvoerbuizen
zwart (RAL 9005)

2x afvoerbuizen 
zwart (RAL 9005)

Universeel schap
225 cm x 32 cm

ACD® thermometer

Montageset

Universele werktafel
225 cm x 52 cm

2x Alu oprijplanken Set van twee schappen

NIEUW

NIEUW
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S104H
(hoog model)

SPECIFICATIES
- Oppervlakte (m2): 9,12
- Breedte (m): 3,06
- Lengte (m): 2,98
- Goothoogte (m): 1,72

- Nokhoogte (m): 2,37
- 1 deur + 1 dakraam
- Deuropening (m): 1,85 x 0,68
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* Zie p. 50  voor meer accessoires: nokversiering, professioneel schaduwdoek, houten vloer...
* Zie p. 78  voor de garantievoorwaarden

VOORDEELPAKKETTEN (MEER UITLEG OP P. 52)

S104H: aluminium frame
S104H: frame in RAL-kleur

INBEGREPEN
 ― Dak in veiligheidsglas gehamerd (4mm)
 ― Zijwand in veiligheidsglas float (4mm)
 ― GRATIS levering aan huis in zelfbouw pakket
 ― Zelfdragende aluminiumfundering met ankers
 ― 12 jaar garantie*
 ― Leveringstermijn 2 à 3 weken na ontvangst bestelling 

(5 à 6 weken in RAL-kleur )

STARTERS PAKKET €51,80 €39

PRAKTISCH PAKKET €347 €229 (ALU) /  €427 €329 (GECOAT)

VENTILATIE PAKKET €327 €207 (ALU) / €427 €311 (GECOAT)

DESIGN PAKKET €427 €329 (ZWART -RAL 9005- GECOAT)

PREMIUM PAKKET  €560 €419 (ALU) / €682 €519 (GECOAT)

V-Clips – 20 st.

Universele werktafel
225 cm x 52 cm

Hordeur

Inzetbare hordeur

Oogstmand Zwart

Zaaitafel met inleg

Extra dakraam

Tafel 1 ruit 

Automatische
raamopener

Druppelkit

Automatische
raamopener

Automatische
raamopener

2x afvoerbuizen
zwart (RAL 9005)

2x afvoerbuizen 
zwart (RAL 9005)

Universeel schap
225 cm x 32 cm

ACD® thermometer

Montageset

Universele werktafel
225 cm x 52 cm

2x Alu oprijplanken Set van twee schappen

NIEUW

NIEUW
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S106H
(hoog model)

SPECIFICATIES
- Oppervlakte (m2): 13,62
- Breedte (m): 3,06
- Lengte (m): 4,45
- Goothoogte (m): 1,72

- Nokhoogte (m): 2,37
- 1 deur + 2 dakramen
- Deuropening (m): 1,85 x 0,68
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* Zie p. 50  voor meer accessoires: nokversiering, professioneel schaduwdoek, houten vloer...
* Zie p. 78  voor de garantievoorwaarden

VOORDEELPAKKETTEN (MEER UITLEG OP P. 52)

S106H: aluminium frame
S106H: frame in RAL-kleur

INBEGREPEN
 ― Dak in veiligheidsglas gehamerd (4mm)
 ― Zijwand in veiligheidsglas float (4mm)
 ― GRATIS levering aan huis in zelfbouw pakket
 ― Zelfdragende aluminiumfundering met ankers
 ― 12 jaar garantie*
 ― Leveringstermijn 2 à 3 weken na ontvangst bestelling 

(5 à 6 weken in RAL-kleur )

STARTERS PAKKET €51,80 €39

PRAKTISCH PAKKET €347 €229 (ALU) /  €427 €329 (GECOAT)

VENTILATIE PAKKET €327 €207 (ALU) / €427 €311 (GECOAT)

DESIGN PAKKET €427 €329 (ZWART -RAL 9005- GECOAT)

PREMIUM PAKKET  €560 €419 (ALU) / €682 €519 (GECOAT)

V-Clips – 20 st.

Universele werktafel
225 cm x 52 cm

Hordeur

Inzetbare hordeur

Oogstmand Zwart

Zaaitafel met inleg

Extra dakraam

Tafel 1 ruit 

Automatische
raamopener

Druppelkit

Automatische
raamopener

Automatische
raamopener

2x afvoerbuizen
zwart (RAL 9005)

2x afvoerbuizen 
zwart (RAL 9005)

Universeel schap
225 cm x 32 cm

ACD® thermometer

Montageset

Universele werktafel
225 cm x 52 cm

2x Alu oprijplanken Set van twee schappen

NIEUW

NIEUW
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S208H
(hoog model)

SPECIFICATIES
- Oppervlakte (m2): 22,53
- Breedte (m): 3,80
- Lengte (m): 5,93
- Goothoogte (m): 1,72

- Nokhoogte (m): 2,53
- 1 deur + 4 dakramen
- Deuropening (m): 1,85 x 0,68
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* Zie p. 50  voor meer accessoires: nokversiering, professioneel schaduwdoek, houten vloer...
* Zie p. 78  voor de garantievoorwaarden

VOORDEELPAKKETTEN (MEER UITLEG OP P. 52)

S208H: aluminium frame
S208H: frame in RAL-kleur

INBEGREPEN
 ― Dak in veiligheidsglas gehamerd (4mm)
 ― Zijwand in veiligheidsglas float (4mm)
 ― GRATIS levering aan huis in zelfbouw pakket
 ― Zelfdragende aluminiumfundering met ankers
 ― 12 jaar garantie*
 ― Leveringstermijn 2 à 3 weken na ontvangst bestelling 

(5 à 6 weken in RAL-kleur )

STARTERS PAKKET €51,80 €39

PRAKTISCH PAKKET €347 €229 (ALU) /  €427 €329 (GECOAT)

VENTILATIE PAKKET €327 €207 (ALU) / €427 €311 (GECOAT)

DESIGN PAKKET €427 €329 (ZWART -RAL 9005- GECOAT)

PREMIUM PAKKET  €560 €419 (ALU) / €682 €519 (GECOAT)

V-Clips – 20 st.

Universele werktafel
225 cm x 52 cm

Hordeur

Inzetbare hordeur

Oogstmand Zwart

Zaaitafel met inleg

Extra dakraam

Tafel 1 ruit 

Automatische
raamopener

Druppelkit

Automatische
raamopener

Automatische
raamopener

2x afvoerbuizen
zwart (RAL 9005)

2x afvoerbuizen 
zwart (RAL 9005)

Universeel schap
225 cm x 32 cm

ACD® thermometer

Montageset

Universele werktafel
225 cm x 52 cm

2x Alu oprijplanken Set van twee schappen

NIEUW

NIEUW
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R205H Retro
Zwart (RAL 9005)

SPECIFICATIES
- Oppervlakte (m2): 8,61
- Breedte (m): 2,32
- Lengte (m): 3,71
- Goothoogte (m): 1,79

- Nokhoogte (m): 2,35
- 1 deur + 1 dakraam
- Deuropening (m): 1,85 x 0,68
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* Zie p. 50  voor meer accessoires: nokversiering, professioneel schaduwdoek, houten vloer...
* Zie p. 78  voor de garantievoorwaarden

VOORDEELPAKKETTEN (MEER UITLEG OP P. 52)

R205H Retro: frame in RAL 9005

INBEGREPEN
 ― Dak in veiligheidsglas gehamerd (4mm)
 ― Zijwand in veiligheidsglas float (4mm)
 ― GRATIS levering aan huis in zelfbouw pakket
 ― Zelfdragende aluminiumfundering met ankers
 ― 12 jaar garantie*
 ― Leveringstermijn 2 à 3 weken na ontvangst bestelling

STARTERS PAKKET €51,80 €39

PRAKTISCH PAKKET €347 €229 (ALU) /  €427 €329 (GECOAT)

VENTILATIE PAKKET €327 €207 (ALU) / €427 €311 (GECOAT)

DESIGN PAKKET €427 €329 (ZWART -RAL 9005- GECOAT)

PREMIUM PAKKET  €560 €419 (ALU) / €682 €519 (GECOAT)

V-Clips – 20 st.

Universele werktafel
225 cm x 52 cm

Hordeur

Inzetbare hordeur

Oogstmand Zwart

Zaaitafel met inleg

Extra dakraam

Tafel 1 ruit 

Automatische
raamopener

Druppelkit

Automatische
raamopener

Automatische
raamopener

2x afvoerbuizen
zwart (RAL 9005)

2x afvoerbuizen 
zwart (RAL 9005)

Universeel schap
225 cm x 32 cm

ACD® thermometer

Montageset

Universele werktafel
225 cm x 52 cm

2x Alu oprijplanken Set van twee schappen

NIEUW

NIEUW
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R306H Retro
Zwart (RAL 9005)

SPECIFICATIES

- Oppervlakte (m2): 13,62
- Breedte (m): 3,06
- Lengte (m): 4,45
- Goothoogte (m): 1,79

- Nokhoogte (m): 2,59
- 1 deur + 2 dakramen
- Deuropening (m): 1,85 x 0,68

24 cm hoger dan 
een R306H RetroEXTRA HOOG 

ZWART (RAL 9005)
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* Zie p. 50  voor meer accessoires: nokversiering, professioneel schaduwdoek, houten vloer...
* Zie p. 78  voor de garantievoorwaarden

VOORDEELPAKKETTEN (MEER UITLEG OP P. 52)

R306H Retro: frame in RAL 9005
R306H Retro XH: frame in RAL 9005

INBEGREPEN
 ― Dak in veiligheidsglas gehamerd (4mm)
 ― Zijwand in veiligheidsglas float (4mm)
 ― GRATIS levering aan huis in zelfbouw pakket
 ― Zelfdragende aluminiumfundering met ankers
 ― 12 jaar garantie*
 ― Leveringstermijn R306H Retro 2 à 3 weken na ontvangst bestelling
 ― Leveringstermijn R306H Retro XH 5 à 6 weken na ontvangst bestelling

STARTERS PAKKET €51,80 €39

PRAKTISCH PAKKET €347 €229 (ALU) /  €427 €329 (GECOAT)

VENTILATIE PAKKET €327 €207 (ALU) / €427 €311 (GECOAT)

DESIGN PAKKET €427 €329 (ZWART -RAL 9005- GECOAT)

PREMIUM PAKKET  €560 €419 (ALU) / €682 €519 (GECOAT)

V-Clips – 20 st.

Universele werktafel
225 cm x 52 cm

Hordeur

Inzetbare hordeur

Oogstmand Zwart

Zaaitafel met inleg

Extra dakraam

Tafel 1 ruit 

Automatische
raamopener

Druppelkit

Automatische
raamopener

Automatische
raamopener

2x afvoerbuizen
zwart (RAL 9005)

2x afvoerbuizen 
zwart (RAL 9005)

Universeel schap
225 cm x 32 cm

ACD® thermometer

Montageset

Universele werktafel
225 cm x 52 cm

2x Alu oprijplanken Set van twee schappen

NIEUW

NIEUW
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Muurkassen 
en leefkassen
Er zijn tal van verschillende serres beschikbaar zoals:  
muurkassen, tuinkamers, …  
Bekijk ze in de assortimentscatalogus 2020.
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Accessoires 
en toebehoren
Must haves voor in de kas! 

Dankzij de accessoires wordt de beleving in en 
rond de kas nog completer. 

Kies uit allerlei handige extra’s die het kweken 
nog aangenamer maken. 
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Voordeelpakketten*

€51,80 €39

1 x universele werktafel 
225cm x 52cm

1 x automatische raamopener

1 x druppelkit
Inhoud: 10,5 liter / 5 m

1 x oogstmand Zwart 1 x V-Clips – 20 st.

1 x zaaitafel met inleg
217cm x 42cm x H 10cm

1 x montageset

Starterspakket

Ben jij startende als het op tuinieren aankomt? Met dit ACD® starterspakket ga je meteen goed aan de slag in je 
kas én daarbuiten! Dit starterspakket is de perfecte aanvulling op je ACD®-kas. Het pakket bestaat uit:

Ben je op zoek naar een handige invulling van je kweek- of beleefomgeving dan biedt dit pakket een praktische 
oplossing. Ga onmiddellijk aan de slag met de (op)bouw en maak gebruik van het comfort die de tafels bieden.

Alu €327 €207 / Gecoat €427 €311

Alu €347 €229 / Gecoat €427 €329

Ventilatiepakket

Praktische pakket

1 x extra dakraam 1 x automatische raamopener

Zorg voor een extra goede ventilatie door dit exclusieve pakket aan te schaffen, de planten zullen hier extra 
hard van genieten.De hordeur en het extra dakraam zorgen voor de nodige luchttoevoer en circulatie waardoor 
het voor mens, dier en plant aangenaam vertoeven is. De automatische raamopener doet het werk in jouw 
plaats.

1 x hordeur

*Prijs is afhankelijk van het gekozen model.
*Prijzen enkel geldig bij de aankoop van de kas.
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NIEUW

NIEUW

Design pakket

Premium pakket

Gecoat €427 €329 (zwart, ral 9005)

Alu €560 €419 / Gecoat €682 €519

2x alu afvoerbuizenTafel 1 ruit Inzetbare hordeur

Kies voor het design pakket en maak van je kas een echte, praktische eye-catcher!

Kies voor het meest complete pakket en ga er helemaal voor!
Bestel extra voordelig het Premium pakket. Dit is de ultieme kickstart voor een geslaagde oogst!

2x alu afvoerbuizen

Universele werktafel
225 cm x 52 cm

Automatische raamopener

2x Alu oprijplanken

Universeel schap
225 cm x 32 cm

Set van twee schappen
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Aankleding
Standaard wordt een ACD®Prestige kas voorzien van 
één enkele deur op voorkant. Hieronder vind je de 
prijzen terug voor aanpassingen aan de standaard 
uitrusting. 

                                                                                          

Deze opties moeten bij de bestelling van de kas vooraf 
worden genoteerd. Accessoires in een RAL-kleur 
(enkel hetzelfde kleur als de kas) kunnen enkel samen 
met de kas worden besteld. 

Artikel Omschrijving €

A
402000 Extra deur op achtergevel | alu € 169
402001 Extra deur op achtergevel | gecoat € 229

B
402000 Extra deur op voorgevel/achtergevel (dubbele deuropening)* | alu € 169
402001 Extra deur op voorgevel/achtergevel (dubbele deuropening)* | gecoat € 229

C
402024 Extra dakraam | alu € 109
402025 Extra dakraam | gecoat € 149

D
402002 Hordeur | alu € 169
402003 Hordeur | gecoat € 229

E 380001 Inzethor | gecoat RAL 9005 € 199
*Enkel mogelijk bij R3, R4, S2, S3 en MS3 
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Artikel Nokversiering alu €
611003 3 ruiten | alu € 99
611004 4 ruiten | alu € 129
611005 5 ruiten | alu € 159
611006 6 ruiten | alu € 189
611007 7 ruiten | alu € 209
611008 8 ruiten | alu € 239

611009 9 ruiten | alu € 269

611010 10 ruiten | alu € 299

Artikel Nokversiering gecoat €
402011 3 ruiten | gecoat € 139
402012 4 ruiten | gecoat € 169
402013 5 ruiten | gecoat € 219
402014 6 ruiten | gecoat € 259
402015 7 ruiten | gecoat € 289
402016 8 ruiten | gecoat € 329

402017 9 ruiten | gecoat € 379

402018 10 ruiten | gecoat € 419

Artikel Omschrijving €
A 370133 Automatische raamopener € 49

370111 Vervangcilinder € 19

B
402022 Slot | alu € 49
402023 Slot | gecoat € 69

C
370070 Set van 2 aluminium plankdragers | alu € 19
370081 Set van 2 aluminium plankdragers | gecoat RAL 9005 € 29

D 800531 Set van 2 aluminium waterafvoerbuizen | gecoat RAL 9005 € 139
E 801207 Set van 2 kunststof waterafvoerbuizen | gecoat RAL 9005 € 60

Verkort zelf de 

waterafvoerbuizen 

indien nodig.
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Artikel Omschrijving €

A
320206 Zaaitafel met inleg (217 cm x 42 cm x H 10 cm) | alu € 159 
402008 Zaaitafel met inleg (217 cm x 42 cm x H 10 cm) | gecoat € 199

B
320205 Universele werktafel (225 cm x 52 cm) | alu € 109
402009 Universele werktafel (225 cm x 52 cm) | gecoat € 149
320202 Urban schap (71,5 cm x 32 cm) alu € 54
402039 Urban schap (71,5 cm x 32 cm) gecoat € 79

C
320201 Urban tafel (71,5 cm x 52 cm) alu € 59
402040 Urban tafel (71,5 cm x 52 cm) gecoat € 89
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Artikel Omschrijving €

D
370170 Set van 2 aluminium schappen (86 cm x 15 cm) | alu € 59
402005 Set van 2 aluminium schappen (86 cm x 15 cm) | gecoat € 89

E
320203 Universeel schap (225 cm x 32 cm) | alu € 79
402007 Universeel schap (225 cm x 32 cm) | gecoat € 111
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Houten 
vloeren
Personaliseer jouw kas nog meer met
een houten vloer. Deze vloeren zijn een
toegevoegde waarde in jouw kas. Je 
creëert een extra dimensie in jouw 
tuinkas en maakt er zo een aangename 
leefkas van.

Geniet van een boek met een kopje thee 
in de vroege voorjaarszon. Ook in de 
herfst is het nog aangenaam vertoeven in 
jouw leefkas.

De thermowood vloer geeft meteen een
warm, huiselijk effect in jouw kas.  
De terrasplanken hebben een 
aantrekkelijke, warme kleur die na een 
tijdje mooi en egaal vergrijst. Het hout is 
bovendien onderhoudsvriendelijk, zeer 
vormvast, stabiel en zonder hinder van 
scheuren, pique of knopen.

Thermowood
Lichtjes gebombeerd voor snelle
afwatering. 4-zijdig glad geschaafd
en voorzien van 2 groeven onderaan.
De onderconstructie H 42 x 68 cm
in thermopine. Alle clips zijn al
voorgemonteerd.

Vraag meer uitleg bij jouw dealer of
premium dealer in jouw buurt.

Houten vloer voor
Lengte 
vloer

Aantal  
ruiten in 
de lengte

Prijs*

Piccolo 2,24 m 3 € 633

R2: 2,02 of 2,32 m
MR2: 1,55m
MS1: 1,99m
MR3-MS2: 2,28m

1,51 m 2 € 547
2,24 m 3 € 723
2,98 m 4 € 826
3,71 m 5 € 1001
4,45 m 6 € 1179
5,19 m 7 € 1356
5,93 m 8 € 1533
6,67 m 9 € 1711
7,41 m 10 € 1888

R3-S1: 3,06 m
MS3: 3,02m

1,51 m 2 € 663
2,24 m 3 € 896
2,98 m 4 € 1054
3,71 m 5 € 1285
4,45 m 6 € 1519
5,19 m 7 € 1753
5,93 m 8 € 1987
6,67 m 9 € 2221
7,41 m 10 € 2455

S2-R4: 3,80 m

1,51 m 2 € 779
2,24 m 3 € 1067
2,98 m 4 € 1282
3,71 m 5 € 1569
4,45 m 6 € 1859
5,19 m 7 € 2150
5,93 m 8 € 2440
6,67 m 9 € 2731
7,41 m 10 € 3022
1,51 m 2 € 892
2,24 m 3 € 1236
2,98 m 4 € 1507
3,71 m 5 € 1848

S3: 4,53 m 4,45 m 6 € 2195
5,19 m 7 € 2541
5,93 m 8 € 2888
6,67 m 9 € 3234
7,41 m 10 € 3581

* Prijzen incl. BTW,

Piccolo

R204
R205Retro

S104
R305
R306R/ S106
R307

 S208
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SPECIFICATIES
- Duurzaamheidsklasse I/II (naaldhout)
- 100% ecologisch, milieuvriendelijk
- Het beste alternatief voor tropisch hardhout
- Goede weerstand tegen verrotting

- Vormvast en stabiel
- Warme kleur
- Leveringstermijn (volgens type kas)
- 100 % rendement
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Professioneel schaduwdoek
Zorg voor een perfecte controle van de temperatuur en vermijd dat de zon je planten verbrandt. 
Zeker geen overbodige luxe op warme zomerdagen. 

SPECIFICATIES
- 50% aluminium strips
- 50% lichtdoorlatende stof
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Professioneel 
schaduwdoek Lengte kas Aant. ruiten in 

de lengte Prijs*

Breedte 3,35m
R1 - R2
S1
M1 - M2 - M3

2,24 m 3 € 135
2,98 m 4 € 145
3,71 m 5 € 181
4,45 m 6 € 215
5,19 m 7 € 245
5,93 m 8 € 280
6,67 m 9 € 315
7,41 m 10 € 350

Breedte 4,30m
R3
S2
S3
R4

2,24 m 3 € 140
2,98 m 4 € 186
3,71 m 5 € 236
4,45 m 6 € 279
5,19 m 7 € 330
5,93 m 8 € 374
6,67 m 9 € 417
7,41 m 10 € 464

Art. Actiemodel Prijs
372164 Piccolo 03 € 135
372141 R204 € 145
372150 R205 Retro € 181
372142 R305 € 236
372152 R306 Retro € 279
372143 R307 € 330
372144 S104 € 145
372145 S106 € 215
372146 S208 € 374

Prijzen incl. BTW.

*

PRIJS AFGEWERKT PROFESSIONEEL SCHADUWDOEK 

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

Glasclips M
(art. 373285)
€  6,95 
20 stuks/zakje
Een glasclip gebruik je voor het vastzetten 
van glas in het frame van de Introgrow 
kassen.

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

Inox tomatenhaakje met moertje
(art. 373282) 
€  8,95 /zakje
10 stuks
Gebruik de tomatenhaak met een touwtje om een tomatenspiraal recht te houden.

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

Inox hamerkopbout met moertje
(art. 373283)
€  6,95 
18 stuks/zakje
Zo kan je makkelijk na de montage nog iets bevestigen.

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

Accessoires voor je kas.
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L-klemmen
(art. 681940)
€  9,95 
10 stuks/zakje

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

Uit aluminium. Ideaal voor het bevestigen van lampen, verwarmingstoestellen, mandjes, 
... Te gebruiken in combinatie met hamerkopbouten (art. 373283).

Zaaikistje klassiek 
(art. 370120)
€  5,95 
44 x 40 x H8 cm
Erg stevig zaaikistje, uitstekende kwaliteit

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

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

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.

Aluminium oprijplaat 
(art. 370761)
€  125
Set van twee stuks // 33 x 48 cm/plank
Makkelijk om met een kruiwagen de kas in 
te rijden.
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Schaduwdoek op rol 
(art. 372200)
€  24,00  
5 x 1,2 m

Schaduwdoek op rol
(art. 372300)
€  28,00  
5 x 1,8 m

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

Palma 
(art. 373128)
€  119,00 
Ventilatie en verwarming
Ondanks zijn compacte vorm, is deze kachel erg krachtig. En 
niet onbelangrijk: hij oogt mooi. Hij past dus perfect in jouw 
kas, tot 12 m².

Noppenfolie 25 m
(art. 372014)
€  79,00  
1,5 x 25 m - noppen: 30 mm
De warmte wordt dankzij noppenfolie 
binnengehouden.

Automatische raamopener
(art. 370133)
€  49,00  
Zorgt voor een constante en optimale 
verluchting van de kas.

Phoenix
(art. 373027)
€  299,00 
Ventilatie en verwarming
Deze kachel is gemakklijk te regelen en veilig in gebruik.  
Met krachtige ventilator, geschikt voor kassen tot 20 m².

Vervangcilinder
(art. 370111)
€  18,00  
Vervangcilinder voor een 
automatische raamopener.

ACD® thermometer 
(art. 538002)
€  16,95 
Deze nauwkeurige thermometer meet 
naast de huidige temperatuur ook de 
minima en maxima. 



Ga net zoals Angelo Dorny 
zorgeloos de winter in 
dankzij het gebruik van 
noppenfolie. Je kas blijft in 
het najaar en de winter een 
vorstvrije ruimte.



66 WWW.ACD.EU



67ACD® ACTIE CATALOGUS 2020

Introgrow, 
instapmodellen 
voor een klein 
budget.
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 – Veiligheidsglas 3 mm of polycarbonaat 4 mm*
 – Keuze uit drie kleuren
 – 10 jaar garantie op het frame
 – Gratis levering aan huis in zelfbouw pakket.
 – Leveringstermijn 2 à 3 weken na bestelling.

Groen
RAL 6009

Zwart
RAL 9005

* Geen polycarbonaat beschikbaar voor Introgrow Lily en Introgrow Oliver
* Polycarbonaat tot einde voorraad.

Optie: stalen zelfdragende 
fundering. Op maat van de 
kas.

Ivy € 150
Lily € 160
Oliver € 225

Introgrow
De Introgrow-collectie is een budgetvriendelijk 
instapgamma van tuinkassen gemaakt uit 
aluminium en beschikbaar in 3 kleuren 
(aluminium, groen en zwart). Kies uit 
veiligheidsglas 3 mm of polycarbonaat 4 mm*.

Aluminium

1 x V-Clips – 20 st. 1 x oogstmand Zwart 1 x druppelkit
Inhoud: 10,5 liter / 5 m

  
          1 x ACD®                         

min-max thermometer

Optie: professioneel  
schaduwdoek.

Article EAN-code Description €
A 360120 5055320000853 Opklaptafel - Groen       € 69
B 370133 5701972183313 Automatische raamopener € 49

370111 5701972200034 Vervangcilinder € 18
C 696100 5411210961008 Montageset € 30
D 370122 5411210370121 Afvoerbuis - Ivy - Lily € 19

370123 5411210301231 Afvoerbuis - Oliver € 17

Aankleding van de Introgrow kas
Starterspakket >>> €51,80 €39Starterspakket >>> €51,80 €39
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Lily Oliver

Ivy
SPECIFICATIES
- Oppervlakte (m2): 5,00
- Breedte (m): 1,93
- Lengte (m): 2,57
- Goothoogte (m): 1,21
- Nokhoogte (m): 1,95
- 1 deur + 1 dakraam
- Deuropening (m): 1,61 x 0,60

SPECIFICATIES
- Oppervlakte (m2): 6,20
- Breedte (m): 1,93
- Lengte (m): 3,19
- Goothoogte (m):   1,21
- Nokhoogte (m): 1,95
- 1 deur + 2 dakramen
- Deuropening (m): 1,61 x 0,60

SPECIFICATIES
- Oppervlakte (m2): 9,90
- Breedte (m): 2,57
- Lengte (m): 3,84
- Goothoogte (m):  1,20
- Nokhoogte (m): 2,23
- 1 deur + 2 dakramen
- Deuropening (m): 1,68 x 0,60
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Proficiat met de aankoop van je kas. 
Bepaal zelf hoe zij tot bij jou komt.

www.acd.eu

ZELF AFHALEN

 + Snellere afhalingstermijn

 + Korting op het aankoopbedrag

 + Bepaal zelf de afhaling, na afspraak 
met ACD

 + Aanhuisgeleverd

 - Zorg zelf voor transportvoorziening.
Houd rekening met het gewicht en 
de lengte.  
 
Een glaskist weegt gemiddeld 500 
kg. Er zijn 3-7 dozen met profielen, 
de lengte van de dozen zijn gelijk 
aan die van je kas.

 - Standaard leveringstermijn
 - Standaard aankoopbedrag
 - Afhankelijk van de transporteur
 - Verplichte aanwezigheid bij levering

LATEN LEVEREN
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Afhalen van je kas
Beschik je over de nodige transportmiddelen om je kas zelf op te halen dan kan je in overleg met je 
verkooppunt, de kas zelf komen afhalen. Meld reeds bij de bestelling je intentie om op te halen. 

Hou met volgende elementen rekening:
 + Het afhalen van de kas dient te gebeuren bij ACD® te Roeselare
 + Afhalen gebeurt op afspraak.
 + De verpakking bestaat uit:

 ― Een drie- tot zevental dozen die ongeveer dezelfde lengte hebben van de kas.
 ― Een glaskist met een gemiddeld gewicht van 500kg op een pallet.

Waarom afhalen:
 + Kortere leveringstermijn
 + Afhaalkorting van €125 (excl. BTW)
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Levering van de 
Prestige kas

Maandag
Je kreeg bij bestelling 
een indicatie van de 
leveringstermijn.

De transporteur neemt 
enkele dagen voor levering 
contact op om een datum af 
te spreken.

Levering in de loop van 
de dag. 

Verdere afspraken 
worden gemaakt tussen 
jou en de transporteur

Zorg steeds dat er 
iemand aanwezig is op 
de dag van de levering.

Toch niet aanwezig? 
Dan worden er extra 
kosten aangerekend.

Aanwezig
De kas wordt als 
zelfbouwpakket 
op de stoep geleverd 
(niet in de tuin).

Op de stoep
Voor een vlotte levering 
is het belangrijk dat je 
controleert of jouw straat 
toegankelijk is voor een grote 
vrachtwagen van volgende, 
max afmetingen:

Is de straat te smal? Meld dit 
vooraf op de bestelbon.

Afmeting

L 18,70 m 
x

B 2,50 m  
x

H 4,10 m 

1. Neem de goederen altijd in ontvangst.

2. Controleer de ontvangen producten.

3. Schade zichtbaar? -> Nee: veel plezier met de montage van je kas! 
                                    -> Ja: zie punt 4.

4. Contacteer onze dienst naverkoop via schriftelijke melding. 

    Alle details lees je op p. 73

Controle
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1. De levering 

1.1. Leveringsdatum
De transporteur neemt enkele dagen voor levering contact op met de eindconsument om een leveringsdatum te bepalen.
Bij uitstel van levering, na gemaakte bestelling, zal een extra kost van 60 euro aangerekend worden.  
Vanaf de 5e week van dit uitstel, wordt dit bedrag verhoogd met 2 euro per dag.

 + Bij weigering van de levering zal een kost worden aangerekend van €250.
 + Zorg er steeds voor dat iemand aanwezig is op het moment van de levering. Indien niemand aanwezig is op het moment van de levering  

 (ondanks de gemaakte afspraak), zal een kost worden aangerekend van €250.
 + Wij vragen om binnen de 2 maanden na levering jouw goederen uit te pakken en grondig te controleren.  

 Maak hiervoor gebruik van jouw handleiding.
Elke aanvraag, opmerking of klacht, is maximaal 2 maand na effectieve levering ontvankelijk.

 
1.2. Leveringsadres

 + Het leveringsadres moet toegankelijk zijn voor zwaar verkeer. 
 (vrachtwagen met max afmetingen: B 2,50 m x H 4,10 m x L 18,70m, met laad/losklep).

 + Is het leveringsadres niet toegankelijk voor zwaar verkeer, gelieve dit vooraf te melden op de bestelbon. Indien dit niet vooraf werd   
 gemeld, dan zal er een forfaitair bedrag van €250 aangerekend worden. 

 + Moeilijke bereikbaarheid? ACD heeft hiervoor een oplossing uitgewerkt. 
  - Een kleine vrachtwagen (kleiner dan boven vermelde afmetingen) > €150

 
1.3. Praktische informatie bij de levering

 + De dozen met het frame van de kas worden manueel gelost. De glaskist wordt gelost met een transpallet.
 + De goederen worden standaard geleverd op de stoep. 

 
1.4. Opslag van de kas

 + Bewaar de levering droog en beschut. Als de verpakking blootgesteld wordt aan regen en veel zon kan dit onherstelbare schade   
 berokkenen aan de kas (ruiten kleven aan elkaar, vlekken op het glas, lijmresten…)

 
1.5. Afmetingen en gewicht van de actiemodellen

 + Voor meer informatie over de afmetingen & het gewicht van dozen en glaskist: bekijk de website www.ACD-kassen.be

 
1.6. Schade of foutieve onderdelen bij levering

 + Neem de goederen altijd in ontvangst (ook al zijn ze beschadigd).
 + Zichtbare schade aan de verpakking en/of de goederen moet onmiddellijk en gedetailleerd op de afzendnota van de transporteur   

genoteerd worden. Noteer dus niet enkel “Onder voorbehoud van telling en staat”, maar specifieker, voorbeeld: “we zien gebroken ramen in 
de glaskist”. Onzichtbare schade of een niet-conforme levering meld je zo snel mogelijk (maximaal twee maanden na levering). Contacteer 
onze dienst na verkoop via schriftelijke melding (aftersales@ACD.eu) en stuur volgende zaken door voor een vlotte afhandeling:

 ― Duidelijke omschrijving van de fout (gebruik jouw handleiding of glasplan en duid aan)
 ― Aankoopbewijs
 ― Foto’s in geval van schade of afwijkend product
 ― Referentienummer van jouw zending (VP19_xxxx)
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Volg stap voor stap 
de handleiding.

Start met alle profielen  
te sorteren uit de verpakking.

Voorzie twee personen voor een 
vlotte montage.

Monteer je niet onmiddellijk?  
Zorg dat alle onderdelen droog staan.

Zorg voor een effen 
ondergrond,  

vrij van obstakels.

Onder de 
gevels van de 
kas, moet het 
terrein volledig 
waterpas zijn.

Zelf je kas monteren? 
Kinderspel.
Bekijk de handige Youtube videos: www.youtube.com/user/ACDRoeselare

Algemene tips voor de opbouw van de kas
 + Volg alle instructies van de handleiding.
 + Zorg ervoor dat het terrein vlak en vrij van obstakels is.
 + Handige benodigdheden: zuignap voor glas, handschoenen,… 
 + Voor de plaatsing van de kas in volle grond voorzie je best +/- 12kg beton per grondanker 
 + Monteer de kas volgens de chronologie van de handleiding. Sla geen stappen over.
 + Montage van jouw kas: op een betonfundering: vraag bij de bestelling naar muur –of betonankers. 

        Deze extra vermelding moet op de bestelbon staan.
 + Licht de verzekering in over de aankoop van jouw nieuwe kas.

Tip:  
montageset (art. 696100) 
>>> € 30
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www.acd.eu

10 Quick steps voor de 
montage van je kas
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Garantievoorwaarden
Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen ACD® en de klant, stelt ACD® aan de klant alle 
informatie schriftelijk ter beschikking met betrekking tot de garantieregeling op de nieuwe goederen door ACD® 
geleverd en/of geplaatst. 

 + ACD® Prestige kassen: 
 ― 12 jaar aflopende fabrieksgarantie* 
 ― 2 jaar op kleurcoating
 ― Op bewegende en rollende onderdelen is er 1 jaar garantie

 + ACD® kassen (niet Prestige gamma): 
 ― 10 jaar fabrieksgarantie 
 ― 2 jaar op kleurcoating

Wij vervangen gratis elk onderdeel dat niet zou voldoen aan onze hoge standaardeisen. De garantie omvat alle 
mogelijke schade te wijten aan defecten in het materiaal. De garantie omvat enkel de materiaalkosten en sluit de 
kosten van arbeid uit.

Deze garantie wordt gegeven aan de originele eigenaar en is niet overdraagbaar. De garantie sluit alle schade 
uit te wijten aan foutief of onverantwoord gebruik of schade door uitzonderlijke natuur gebonden situaties. Op de 
beglazing (glas en/of polycarbonaat) wordt geen garantie toegekend.

Bij herstellingen na deze periode dienen de kosten voor werkuren en verplaatsing door de klant te worden 
voldaan. De aanspraak op deze garantie geldt pas na volledige betaling van de factuur door de klant. De door ACD® 
geleverde en/of geplaatste goederen krijgen van de producent van de goederen de fabrieksgarantie mee zoals 
meegedeeld door ACD® aan de klant uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen ACD® en de klant. 
Schade die hieruit voortvloeit (schade aan andere materialen of aan derden) valt niet onder deze garantie.  

De garantie van ACD® is niet van toepassing bij volgende punten:
 + Indien bij de herstelling door ACD® zou worden vastgesteld dat de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften niet 

werden nageleefd
 + Er sprake is van verkeerd of onverantwoord gebruik, een verkeerde aansluiting door derden of verkeerd 

onderhoud (niet volgens voorschriften van fabrikant)
 + Herstellingen of wijzigingen aan het goed werden uitgevoerd door derden 
 + Er sprake is van schade door derden/vandalisme
 + Er schade is door blootstelling aan een agressieve omgeving (corrosie, verkleuring,...)
 + Het product niet gemonteerd is volgens de regels der kunst of afwijkt van de handleiding
 + Op glas en alle accessoires
 + Bij schade door storm, windhozen of hagelbuien. Graag uw brandverzekering aanspreken

De ACD® kassen en constructies zijn niet wind-, tocht-, noch condensvrij. 

De leveringsvoorwaarden vind je steeds online terug: www.acd.eu

* Bij montage van S3, R4, tuinkamers in T-vorm en Bora Bora dient de montage altijd te gebeuren door een certified monteur om te 
kunnen genieten van fabrieksgarantie. Indien niet, zal er geen garantie vanuit ACD worden gegeven. Voor meer informatie, contacteer 
ACD.
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Al meer dan 30 jaar is ACD® dé Europese referentie in de sector van hobbykassen. In deze periode is het 
oorspronkelijk concept van de aluminium hobbykassen uitgegroeid tot een volwaardig assortiment met de naam 
“Prestige”. Hiermee bieden we aan elke kritische kweker een kwalitatieve oplossing met diverse toepassingen.

Om ons volledig aanbod op een transparante manier aan onze klant voor te stellen maken we gebruik van 2 
catalogen. De actie cataloog en de assortiment cataloog. Hieronder vind je de verschillende ACD® catalogi met elk 
een korte omschrijving van hun inhoud. 

Grow, Live, disCover 

ACD® actie cataloog

Inhoud
- USP van het Prestige gamma 
- De stadskassen 
- Actiemodellen 
- Alle Prestige gerelateerde extra’s en pakketten
- Introgrow instapmodellen
- Administratieve toelichtingen
- Toelichting cataloog

ACD® assortiment cataloog

Inhoud
Inhoud
- Toelichting catalogen 
- Alle Prestige rechte wand kassen 
- Alle Prestige schuine wand kassen 
- Alle Prestige muurkassen met rechte wand
- Alle Prestige muurkassen met schuine wand
- Victorienne kassen
- Bora Bora
- Administratieve toelichtingen

Assortiment 
catalogus 2020

NEDERLAND - WWW.ACD.EU

NEDERLAND - WWW.ACD.EU

Actie 
catalogus 2020



Grow, Live, disCover

Nederland // Actie catalogus 2020
Acties en kortingen geldig van 15 januari t.e.m. 15 juni 2019, zolang de voorraad strekt. Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen in euro, incl. BTW.  
De ACD® Prestige kassen worden franco aan huis geleverd in Nederland (m.u.v. de eilanden). Meerdere artikelen worden niet verkocht in bepaalde winkels.  
Die kunnen je dan verkocht worden op bestelling. De foto’s en afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid en zijn niet bindend (o.a. alle getoonde accessoires zijn 
opties). Alle afmetingen zijn benaderend. Onder voorbehoud van fouten en productwijzigingen. Alle reproductie, zelfs gedeeltelijk, is verboden.

Waarde € 6.00 
V.U.: ACD® nv, Zwaaikomstraat 22, 8800 Roeselare, Belgium, T +32 (0)51 24 25 26, www.acd.eu

Ontdek het verhaal achter ACD.

Vind snel een 
verdeler in je 
buurt

Altijd up to 
date met de 
laatste trends 
en kweektips.

Een handig overzicht van 
veelgestelde vragen.

Download hier nuttige documenten 
zoals een glasplan of handleiding.

Bezoek de indoor & outdoor 
showroom.

ACD biedt naast kassen ook 
kwalitatieve carports, terras- en 
tuin overkappingen aan.


