
V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ACD deals zijn uitzonderlijke opportuniteiten! 
 

 

Showroom modellen, interne kwaliteitscontroles, op = op reeksen*. 

 

 

Hoogwaardige kwaliteit, afgewerkt tot in de kleinste details aan 

 

 

SUPER voordelige prijzen! 
 

 

 

 

 

* Deze modellen kunnen lichte, niet functionele of esthetische beschadigingen vertonen door gebruik of opbouw. 

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. 

  



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

  Rechte wand 

 Schuine wand 

  Blackline 

 Urban 

 Andere 

 

 

Model : R306-BLACKLINE CLEAR SKY                             KLAAR GLAS IN HET DAK 

  

 

 
Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel 

veiligheidsglas, zowel in het dak, als de 

zijwanden 

 Ruimtelijk gevoel – geniet nog meer van 

de SKY 

 Professioneel glas zoals in industriële 

serre 

 Maximale lichtinval 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten  

 Stevige windverbanden  

  

Afmetingen :  

 Breedte : 3,06 m RAL-kleur : RAL 9005 (ZWART) 

 Lengte : 4,45 m Aantal deuren : 1 

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,79m / 2,59 m  Aantal dakramen : 2 

 Oppervlakte : 13,62 m²  

  

  

Opties en/of accessoires :  

Set van 2 PVC waterafvoerbuizen in het zwart – PRIJS € 69,00 -> NU GRATIS 

Glaswijziging gehamerd glas dak naar helder glas dak – PRIJS € 350,00 -> NU GRATIS  

 

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

Catalogusprijs : € 3618,00  

Special deal prijs : € 3199,00  

  

Uw voordeel : € 419,00 (KORTING VAN 11,60 %)  

 

GENIET NU VAN DE 

UITZONDERLIJKE KORTING EN 

GENIET DAARNA VAN JE SERRE 



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

  Rechte wand 

 Schuine wand 

 Blackline 

 Urban 

 Andere 

 

Model : R204 CLEAR SKY Aluminium                                KLAAR GLAS IN HET DAK 

  

Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel 

veiligheidsglas, zowel in het dak, als de 

zijwanden 

 Ruimtelijk gevoel – geniet nog meer van 

de SKY 

 Professioneel glas zoals in industriële 

serre 

 Maximale lichtinval 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 2,32 m RAL-kleur : / 

 Lengte : 2,98 m Aantal deuren :  1 

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,79m / 2,35 m  Aantal dakramen : 1 

 Oppervlakte : 6,91 m²  

  

  

Opties en/of accessoires :  

Set van 2 PVC waterafvoerbuizen in het zwart – PRIJS € 69,00 -> NU GRATIS 

Glaswijziging gehamerd glas dak naar helder glas dak – PRIJS € 350,00 -> NU GRATIS  

 

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

Catalogusprijs : € 2418,00  

Special deal prijs : € 1999,00  

  

Uw voordeel : € 419,00 (KORTING VAN 17,40%)  

GENIET NU VAN DE 

UITZONDERLIJKE KORTING EN 

GENIET DAARNA VAN JE SERRE 



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

 Rechte wand 

  Schuine wand 

 Blackline 

 Urban 

 Andere 

 

Model : PRESTIGE S104H  CLEAR SKY Aluminium          KLAAR GLAS IN HET DAK                                                  

  

 

 

 

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel 

veiligheidsglas, zowel in het dak, als de 

zijwanden 

 Ruimtelijk gevoel – geniet nog meer van 

de SKY 

 Professioneel glas zoals in industriële 

serre 

 Maximale lichtinval 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 3,06 m RAL-kleur : / 

 Lengte : 2,98 m Aantal deuren : 1  

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,72 m / 2,37 m  Aantal dakramen : 1 

 Oppervlakte : 9,12 m²  

  

  

Opties en/of accessoires :    

Glaswijziging gehamerd glas dak naar helder glas dak – PRIJS € 350,00 -> NU GRATIS 

  

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

  

Catalogusprijs : € 2649,00  

Stock deal prijs :  € 2299,00  

  

Uw voordeel : € 350,00 (KORTING VAN 13,30%)  

 

GENIET NU VAN DE 

UITZONDERLIJKE KORTING EN 

GENIET DAARNA VAN JE SERRE 



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

  Rechte wand 

 Schuine wand 

 Blackline 

 Urban 

 Andere 

 

Model : R305H CLEAR SKY Aluminium                                KLAAR GLAS IN HET DAK 

  

 

 

 

 

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel 

veiligheidsglas, zowel in het dak, als de 

zijwanden 

 Ruimtelijk gevoel – geniet nog meer van 

de SKY 

 Professioneel glas zoals in industriële 

serre 

 Maximale lichtinval 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 3,06 m RAL-kleur : / 

 Lengte : 3,71 m Aantal deuren :  1 

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,79m / 2,59 m  Aantal dakramen : 1 

 Oppervlakte : 11,35 m²  

  

  

Opties en/of accessoires :  

Glaswijziging gehamerd glas dak naar helder glas dak – PRIJS € 350,00 -> NU GRATIS  

 

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

Catalogusprijs : € 2749,00  

Special deal prijs : € 2399,00  

  

Uw voordeel : € 350,00 (KORTING VAN 12,80%)  

 

GENIET NU VAN DE 

UITZONDERLIJKE KORTING EN 

GENIET DAARNA VAN JE SERRE 



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

 Rechte wand 

  Schuine wand 

 Blackline 

 Urban 

 Andere 

 

Model : PRESTIGE S106H  CLEAR SKY Aluminium          KLAAR GLAS IN HET DAK                                                  

  

 

 

 

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel 

veiligheidsglas, zowel in het dak, als de 

zijwanden 

 Ruimtelijk gevoel – geniet nog meer van 

de SKY 

 Professioneel glas zoals in industriële 

serre 

 Maximale lichtinval 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 3,06 m RAL-kleur : / 

 Lengte : 4,45 m Aantal deuren : 1  

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,72 m / 2,37 m  Aantal dakramen : 2 

 Oppervlakte : 13,62 m²  

  

  

Opties en/of accessoires :    

Glaswijziging gehamerd glas dak naar helder glas dak – PRIJS € 350,00 -> NU GRATIS 

  

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

  

Catalogusprijs : € 3199,00  

Stock deal prijs :  € 2849,00  

  

Uw voordeel : € 350,00 (KORTING VAN 10,70%)  

 

GENIET NU VAN DE 

UITZONDERLIJKE KORTING EN 

GENIET DAARNA VAN JE SERRE 



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

 Rechte wand 

 Schuine wand 

 Blackline 

  Urban 

 Andere 

 

Model : PRESTIGE PICCOLO P03                                       KLAAR GLAS IN HET DAK                                                  

  

 

 

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel 

veiligheidsglas, zowel in het dak, als de 

zijwanden 

 Ruimtelijk gevoel – geniet nog meer van 

de SKY 

 Professioneel glas zoals in industriële 

serre 

 Maximale lichtinval 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 1,59 m RAL-kleur : / 

 Lengte : 2,24 m Aantal deuren : 1 

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,79 m / 2,21 m Aantal dakramen : 1 

 Oppervlakte : 3,56 m²  

  

  

Opties en/of accessoires :  

Glaswijziging gehamerd glas dak naar helder glas dak – PRIJS € 350,00 -> NU GRATIS 

 

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

  

Catalogusprijs : € 1939,00  

Stock deal prijs : € 1589,00  

  

Uw voordeel : € 350,00 (KORTING VAN 18,10%)  

 

GENIET NU VAN DE 

UITZONDERLIJKE KORTING EN 

GENIET DAARNA VAN JE SERRE 



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

 Rechte wand 

 Schuine wand 

 Blackline 

  Urban 

 Andere 

 

Model : PRESTIGE PICCOLO P04                                       KLAAR GLAS IN HET DAK                                                  

  

 

 

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel 

veiligheidsglas, zowel in het dak, als de 

zijwanden 

 Ruimtelijk gevoel – geniet nog meer van 

de SKY 

 Professioneel glas zoals in industriële 

serre 

 Maximale lichtinval 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 1,59 m RAL-kleur : /   

 Lengte : 2,98 m Aantal deuren : 1 

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,79 m / 2,21 m Aantal dakramen : 1 

 Oppervlakte : 4,74 m²  

  

  

Opties en/of accessoires :  

Glaswijziging gehamerd glas dak naar helder glas dak – PRIJS € 350,00 -> NU GRATIS 

 

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

  

Catalogusprijs : € 2089,00  

Stock deal prijs : € 1739,00  

  

Uw voordeel : € 350,00 (KORTING VAN 16,40%)  

 

 

GENIET NU VAN DE 

UITZONDERLIJKE KORTING EN 

GENIET DAARNA VAN JE SERRE 



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

 Rechte wand 

 Schuine wand 

 Blackline 

  Urban 

 Andere 

 

Model : PRESTIGE PICCOLO P05                                       KLAAR GLAS IN HET DAK                                                  

  

 

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel 

veiligheidsglas, zowel in het dak, als de 

zijwanden 

 Ruimtelijk gevoel – geniet nog meer van 

de SKY 

 Professioneel glas zoals in industriële 

serre 

 Maximale lichtinval 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 1,59 m RAL-kleur : /    

 Lengte : 3,71 m Aantal deuren : 1 

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,79 m / 2,21 m Aantal dakramen : 1 

 Oppervlakte : 5,90 m²  

  

  

Opties en/of accessoires :  

Glaswijziging gehamerd glas dak naar helder glas dak – PRIJS € 350,00 -> NU GRATIS 

 

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

  

Catalogusprijs : € 2289,00  

Stock deal prijs : € 1939,00  

  

Uw voordeel : € 350,00 (KORTING VAN 15,30%)  

 

GENIET NU VAN DE 

UITZONDERLIJKE KORTING EN 

GENIET DAARNA VAN JE SERRE 



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

  Rechte wand 

 Schuine wand 

 Blackline 

 Urban 

 Andere 

 

Model : PRESTIGE R204L                    laag model                   1 stuk beschikbaar  

  

 

 

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel 

TUINBOUWGLAS + 4 mm gehamerd 

professioneel TUINBOUWGLAS in het dak 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 2,32 m RAL-kleur : / 

 Lengte : 2,98 m Aantal deuren : 1 

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,55 m / 2,11 m Aantal dakramen : 1 

 Oppervlakte: 6,91 m²  

  

  

Opties en/of accessoires : /   

  

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

  

Catalogusprijs : € 1799,00  

Stock deal prijs :  € 1619,00  

  

Uw voordeel : € 180,00 (KORTING VAN 10,00%)  

 



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

  Rechte wand 

 Schuine wand 

 Blackline 

 Urban 

 Andere 

 

Model : PRESTIGE R204H                                                      1 stuk beschikbaar 

  

 

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel veiligheidsglas 

+ 4 mm gehamerd professioneel 

veiligheidsglas in het dak 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 2,32 m RAL-kleur : / 

 Lengte : 2,98 m Aantal deuren : 1 

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,79 m / 2,35 m  Aantal dakramen : 1 

 Oppervlakte : 6,98 m²  

  

  

Opties en/of accessoires : / 

 

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

  

Catalogusprijs : € 1999,00  

Stock deal prijs : € 1799,00  

  

Uw voordeel : € 200,00 (KORTING VAN 10,00%)  

 



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

 Rechte wand 

 Schuine wand 

 Blackline 

  Urban 

 Andere 

 

Model :  PRESTIGE PICCOLO P02  RAL1006 (MAISGEEL)                  1 stuk beschikbaar 

  

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel veiligheidsglas + 

4 mm gehamerd professioneel 

veiligheidsglas in het dak 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 1,59 m RAL-kleur : RAL1006    (MAISGEEL) 

 Lengte : 1,48 m Aantal deuren : 1 

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,79 m / 2,19 m Aantal dakramen : 1 

 Oppervlakte : 2,35 m²  

  

  

Opties en/of accessoires : / 

 

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

  

Catalogusprijs : € 1650,00  

Stock deal prijs : € 1485,00  

  

Uw voordeel : € 165,00 (KORTING VAN 10,00%)  

 

  



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

 Rechte wand 

 Schuine wand 

 Blackline 

  Urban 

 Andere 

 

Model : PRESTIGE PICCOLO P03  RAL4001 (LILA)                  1 stuk beschikbaar 

 

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel veiligheidsglas + 

4 mm gehamerd professioneel 

veiligheidsglas in het dak 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 1,59 m RAL-kleur : RAL4001      (LILA) 

 Lengte : 2,24 m Aantal deuren : 1 

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,79 m / 2,21 m Aantal dakramen : 1 

 Oppervlakte : 3,56 m²  

  

  

Opties en/of accessoires :  

urban tafel RAL9005 (ZWART) – PRIJS € 89,00 -> NU GRATIS 

 

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

  

Catalogusprijs : € 2218,00  

Stock deal prijs : € 1996,00  

  

Uw voordeel : € 222,00 (KORTING VAN 10,00%)  

 

  



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

 Rechte wand 

  Schuine wand 

 Blackline 

 Urban 

 Andere 

 

Model : PRESTIGE S208M                                                      4 stuks beschikbaar                      

  

 

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel veiligheidsglas + 

4 mm gehamerd professioneel 

veiligheidsglas in het dak 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 3,80 m RAL-kleur : / 

 Lengte : 5,93 m Aantal deuren : 1 

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,72 m /2,53 m Aantal dakramen : 4 

 Oppervlakte : 22,53 m²  

  

  

Opties en/of accessoires : / 

 

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

  

Catalogusprijs : € 3599,00  

Stock deal prijs :€ 3239,00  

  

Uw voordeel : € 360,00 (KORTING VAN 10,00%)  

 

  



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

  Rechte wand 

 Schuine wand 

 Blackline 

 Urban 

 Andere 

 

Model : PRESTIGE R307H   RAL3004                                 

  

 

 

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel veiligheidsglas + 

4 mm gehamerd professioneel 

veiligheidsglas in het dak 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 3,06 m RAL-kleur : RAL3004 

 Lengte : 5,19 m Aantal deuren : 1 

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,79 m / 2,59 m  Aantal dakramen : 2 

 Oppervlakte : 15,88 m²  

  

Opties en/of accessoires :   

 Extra dakraam RAL3004 

 Extra deur RAL3004 

 Muurankers RAL3004 

 

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

  

Catalogusprijs : /  

Stock deal prijs : /  

  

Uw voordeel :  /  

 



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

 Rechte wand 

 Schuine wand 

 Blackline 

  Urban 

 Andere 

 

Model : PRESTIGE PICOLLO 03  RAL1018 (ZINKGEEL)                                       1 stuk beschikbaar                      

  

  
 

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel veiligheidsglas + 

4 mm gehamerd professioneel 

veiligheidsglas in het dak 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 1,59 m RAL-kleur : RAL1018 (ZINKGEEL) 

 Lengte : 2,24 m Aantal deuren : 1 

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,79 m / 2,21 m Aantal dakramen : 1 

 Oppervlakte : 3,56 m²  

  

  

Opties en/of accessoires : /   

  

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

  

Catalogusprijs : € 2149,00  

Stock deal prijs : € 1934,00  

  

Uw voordeel :  € 215,00 (KORTING VAN 10,00%)  

 

 



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

 Rechte wand 

  Schuine wand 

  Blackline 

 Urban 

 Andere 

 

Model : PRESTIGE S208M    RAL9005 (ZWART)                                         2 stuks beschikbaar                      

  

 

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel veiligheidsglas + 

4 mm gehamerd professioneel 

veiligheidsglas in het dak 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 3,80 m RAL-kleur : RAL9005 (ZWART) 

 Lengte : 5,93 m Aantal deuren : 1 

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,72 m / 2,53 m Aantal dakramen : 4 

 Oppervlakte : 22,53 m²  

  

  

Opties en/of accessoires : /   

  

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

  

Catalogusprijs : € 4199,00  

Stock deal prijs : € 3779,00  

  

Uw voordeel : € 420,00 (KORTING VAN 10,00%)   

 

 



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

 Rechte wand 

  Schuine wand 

  Blackline 

 Urban 

 Andere 

 

Model : PRESTIGE S104H RAL9005                                   

  

 

 

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel veiligheidsglas + 

4 mm gehamerd professioneel 

veiligheidsglas in het dak 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 3,06 m RAL-kleur : RAL9005 

 Lengte : 2,98 m Aantal deuren : 1  

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,72 m / 2,37 m  Aantal dakramen : 1 

 Oppervlakte : 9,12 m²  

  

  

Opties en/of accessoires : /   

  

  

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

  

Catalogusprijs : /  

Stock deal prijs : /  

  

Uw voordeel : /  

 

  



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

 

 Rechte wand 

  Schuine wand 

 Blackline 

 Urban 

  Andere 

 

Model : PRESTIGE MS308                                                   1 stuk beschikbaar                      

 

 

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel veiligheidsglas + 

4 mm gehamerd professioneel 

veiligheidsglas in het dak 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 3,02 m RAL-kleur : 

 Lengte : 5,93 m Aantal deuren : 1 

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,76 m / 3,05 m  Aantal dakramen : 3 

 Oppervlakte : 17,91 m²  

  

  

Opties en/of accessoires : /   

  

  

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

  

Catalogusprijs : € 4169,00  

Stock deal prijs : € 3752,00  

  

Uw voordeel : € 417,00 (KORTING VAN 10,00%)  

 



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

 Rechte wand 

  Schuine wand 

 Blackline 

 Urban 

  Andere 

 

 

Model : PRESTIGE MS206H                                                  1 stuk beschikbaar                      

  

 

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel veiligheidsglas + 

4 mm gehamerd professioneel 

veiligheidsglas in het dak 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 2,28 m RAL-kleur : /  

 Lengte : 4,45 m Aantal deuren : 1 

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,72 m / 2,43 m Aantal dakramen : 2 

 Oppervlakte : 10,15 m²  

  

  

Opties en/of accessoires : /  

  

  

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

  

Catalogusprijs : € 2929,00  

Stock deal prijs : € 2636,00  

  

Uw voordeel : € 293,00 (KORTING VAN 10,00%)  

 

 

  Rechte wand 



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 Schuine wand 

 Blackline 

  Urban 

 Andere 

 

 

Model : PRESTIGE R306H RAL9005                                       

  

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel veiligheidsglas + 

4 mm gehamerd professioneel 

veiligheidsglas in het dak 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 3,06 m RAL-kleur :  RAL9005 

 Lengte : 4,45 m Aantal deuren : 1 

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,79 m / 2,59 m Aantal dakramen : 2 

 Oppervlakte : 13,62 m²  

  

  

Opties en/of accessoires : /  

  

  

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

  

Catalogusprijs : /  

Stock deal prijs : /  

  

Uw voordeel : /  

 

 



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

  Rechte wand 

 Schuine wand 

 Blackline 

 Urban 

 Andere 

 

Model : PRESTIGE R205H                                                       

  

 
 

 Foto R204H -> + 1 ruit = R205H 

Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel veiligheidsglas + 

4 mm gehamerd professioneel 

veiligheidsglas in het dak 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 2,32 m RAL-kleur : / 

 Lengte : 3,71 m Aantal deuren : 1  

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,79 m / 2,35 m  Aantal dakramen : 1 

 Oppervlakte : 8,61m²  

  

  

Opties en/of accessoires : /  

  

  

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

  

Catalogusprijs : /  

Stock deal prijs : /  

  

Uw voordeel : /  

 

 



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

  Rechte wand 

 Schuine wand 

 Blackline 

 Urban 

  Andere 

 

Model : SERRANOVA SN35                                                  3 stuks beschikbaar                      

  

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel veiligheidsglas + 

4 mm gehamerd professioneel 

veiligheidsglas in het dak 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 3,07 m RAL-kleur : / 

 Lengte : 3,72 m Aantal deuren : 1 

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,79 m / 2,57 m  Aantal dakramen : 1  

 Oppervlakte : 11,42 m²  

  

  

Opties en/of accessoires : /   

  

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

  

Catalogusprijs : € 3799,00   

Stock deal prijs : € 3039,00  

  

Uw voordeel : € 760,00 (KORTING VAN 20,00%)  

 

 



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

 Rechte wand 

 Schuine wand 

 Blackline 

  Urban 

 Andere 

 

Model : PRESTIGE PICCOLO 03 RAL6010 (GRASGROEN)                        1 stuk beschikbaar                      

  

 

 

 

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel veiligheidsglas + 

4 mm gehamerd professioneel 

veiligheidsglas in het dak 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 1,59 m RAL-kleur : RAL6010 (GRASGROEN) 

 Lengte : 2,24 m Aantal deuren : 1 

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,79 m / 2,21 m Aantal dakramen : 1 

 Oppervlakte : 3,56 m²  

  

  

Opties en/of accessoires : /   

  

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

  

Catalogusprijs : € 2149,00  

Stock deal prijs : € 1934,00  

  

Uw voordeel : € 215,00 (KORTING VAN 10,00%)  

 

 



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

 Rechte wand 

 Schuine wand 

 Blackline 

 Urban 

  Andere 

 

Model : BORABORA 3.6 RAL9005  (ZWART)                               1 stuk beschikbaar                      

 

 
 

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel veiligheidsglas + 

4 mm helder professioneel 

veiligheidsglas in het dak 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 3,06 m RAL-kleur : RAL9005 (ZWART) 

 Lengte : 6,65 m Aantal deuren : 1 in tussenwand  

 Goothoogte / Nokhoogte : 2,03 m / 2,83 m Aantal dakramen : 2  

 Oppervlakte: 20,19 m²  

  

Opties en/of accessoires :   

Patio deur (breedte van 140 cm) – PRIJS € 499,00 -> NU GRATIS 

  

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 499,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 869,00 incl. BTW 

  

  

Catalogusprijs : € 7648,00  

Stock deal prijs : € 5891,00  

  

Uw voordeel : € 1757,00 (KORTING VAN 23,00%)  

 



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

  Rechte wand 

 Schuine wand 

 Blackline 

 Urban 

 Andere 

 

Model : PRESTIGE R410H RAL6009   (groen)                           1 stuk beschikbaar                      

  

 

 

 

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel veiligheidsglas + 

4 mm gehamerd professioneel 

veiligheidsglas in het dak 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

 

Afmetingen :  

 Breedte : 3,80 m RAL-kleur : RAL6009 (groen) 

 Lengte : 7,41 m Aantal deuren : 1 

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,83 m / 2,83 m Aantal dakramen : 7 

 Oppervlakte: 28,16 m²  

  

Opties en/of accessoires :  

 Schaduwdoek R410 – PRIJS € 464,00 -> NU GRATIS  

 Universele werktafel 225x52 cm RAL6009 (groen) – PRIJS € 159,00 -> NU GRATIS 

 Extra deur RAL6009 (groen) – PRIJS € 229,00 -> NU GRATIS  

  

Leveringstermijn : 10 à 12 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

Catalogusprijs : € 8591,00  

Stock deal prijs : € 7732,00  

  

Uw voordeel : € 859,00 (KORTING VAN 10,00%)  

 

 



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

  Rechte wand 

 Schuine wand 

 Blackline 

 Urban 

 Andere 

 

Model : PRESTIGE R204H RAL6019    (witgroen)                          1 stuk beschikbaar                      

  

 

 
Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel veiligheidsglas + 

4 mm gehamerd professioneel 

veiligheidsglas in het dak 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

 

Afmetingen :  

 Breedte : 2,32 m RAL-kleur : RAL6019 (witgroen) 

 Lengte : 2,98 m Aantal deuren : 1 

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,79 m / 2,35 m Aantal dakramen : 1 

 Oppervlakte: 6,91 m²  

  

Opties en/of accessoires :  

 Nokversiering RAL6019 (witgroen) – PRIJS € 209,00 -> NU GRATIS 

 Universele werktafel 225x52 cm RAL6019 (witgroen) – PRIJS € 159,00 -> NU GRATIS 

 Schap met inleg 225x32 cm RAL6019 (witgroen) – PRIJS € 119,00 -> NU GRATIS 

 Set 2 schappen 86x15 cm RAL6019 (witgroen) – PRIJS € 99,00 -> NU GRATIS 

  

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

Catalogusprijs : € 3335,00  

Stock deal prijs : € 2999,00  

  

Uw voordeel : € 336,00 (KORTING VAN 10,00%)  

  



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

 Rechte wand 

 Schuine wand 

 Blackline 

 Urban 

  Andere 

 

Model : introgrow OLIVER aluminium                              22 stuks beschikbaar 

 

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur  

 3 mm helder professioneel tuinbouwglas 

 Inox bouten en moeren 

 

 

 

 

 

 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 2,57 m RAL-kleur : / 

 Lengte : 3,84 m Aantal deuren : 1 

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,20 m / 2,23 m   Aantal dakramen : 2 

 Oppervlakte: 9,9 m²  

  

Opties en/of accessoires : /  

 Stalen fundering – PRIJS € 260,00 – NU GRATIS 

 

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

  

Catalogus prijs : € 1759,00  

Green deal prijs : € 1499,00  

  

Uw voordeel : € 260,00 (KORTING VAN 14,70%)  

 

  



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 Rechte wand 

 Schuine wand 

 Blackline 

 Urban 

  Andere 

 

 

Model : introgrow IVY aluminium                                       2 stuks beschikbaar 

 

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur  

 3 mm helder professioneel tuinbouwglas 

 Inox bouten en moeren 

 

 

 

 

 

 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 1,93 m RAL-kleur : / 

 Lengte : 2,57 m Aantal deuren : 1 

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,21 m / 1,95 m  Aantal dakramen : 1 

 Oppervlakte : 5 m²  

  

  

Opties en/of accessoires :  

 Stalen fundering – PRIJS € 180,00 – NU GRATIS 

 

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

  

Catalogus prijs : € 1159,00  

Green deal prijs : € 979,00  

  

Uw voordeel : € 180,00 (KORTING VAN 15,60%)  

 

  



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 Rechte wand 

 Schuine wand 

 Blackline 

 Urban 

  Andere 

 

 

Model : introgrow IVY aluminum                                         5 stuks beschikbaar  

 

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur  

 4 mm polycarbonaat 

 Inox bouten en moeren 

 

 

 

 

 

 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 1,93 m RAL-kleur : / 

 Lengte : 1,95 m Aantal deuren : 1 

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,21 m / 1,95 m   Aantal dakramen : 1 

 Oppervlakte : 3,80 m²  

  

  

Opties en/of accessoires :  

 Stalen fundering – PRIJS € 180,00 – NU GRATIS 

 

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

  

Catalogus prijs : € 1159,00  

Green deal prijs : € 979,00  

  

Uw voordeel : € 180,00 (KORTING VAN 15,60%)  

 

  



V20230306 – VL/NL 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, aan-huis-geleverd op de stoep in België.  

Montage is mogelijk in België op aanvraag. Bestellen kan via info@acd.eu. 

 

 Rechte wand 

 Schuine wand 

 Blackline 

  Urban 

 Andere 

 

Model : AHS 3,56 m² P03 aluminium                                  3 stuks beschikbaar 

 

 

Specificaties : 

 Aluminium structuur met zelfdragende 

fundering + grondankers 

 4 mm helder professioneel 

TUINBOUWGLAS + 4 mm gehamerd 

professioneel TUINBOUWGLAS in het dak 

 Brede en hoge condensgoot 

 Gesloten en buisvormige nokbalk 

 Inox bouten en moeren 

 Groot dakraam met stormbeveiliging 

 Hoge en zeer toegankelijk schuifdeur 

 Extra hoek- en nok verstevigingsplaten 

 Stevige windverbanden 

 

  

Afmetingen :  

 Breedte : 1,59 m RAL-kleur : / 

 Lengte : 2,24 m Aantal deuren : 1 

 Goothoogte / Nokhoogte : 1,79 m / 2,21 m  Aantal dakramen : 1 

 Oppervlakte : 3,56 m²  

  

  

Opties en/of accessoires : /  

 

Leveringstermijn : 2 à 3 weken (na ontvangst orderbevestiging) 

 Inclusief aan-huis-levering in België (op de stoep) 

 Indien levering in Nederland: meerprijs € 225,00 incl. BTW 

 Indien levering in Frankrijk: meerprijs € 650,00 incl. BTW 

  

  

Catalogusprijs : € 1589,00  

Green deal prijs : € 1271,00  

  

Uw voordeel : € 318,00 (KORTING VAN 20,00%)  

 

 


