
tuinmeubelen, sierhekwerk, tapijt, 
g o r i j n e n , t e g e l s , 
vloeren, natuursteen, 
boxspring, industrieverlichting, 
w o o n a c c e s s o i r e s , 
bedden, boxsprings, fietsen, 
sierbestrating, restyle 
meubelen, vitrages, fitness, 
kunstgrasdoor tuinmeubelen,
sierhekwerk, tapijt, gorijnen, 
tegels, vloeren, natuursteen, 
verlichting, industrieverlichting, 
woonaccessoires, fitness, boxsprings, fi-
etsen, sierbestrating, restyle 
meubelen, vitrages, fitness, kunstgras, 
tuinmeubelen, sierhekwerk, tapijt, 
gorijnen, tegels, vloeren, natuursteen, 
v e r l i c h t i n g , 
industrieverlichting, woonaccessoires, 
bedden, boxsprings, fietsen, sierbe 
vitrage, restyle meubelen, vitrages, 
fitness, kunstgrasdoor tuinmeubelen,

 
 

dolle dwaze Langstraat dagen 
Beleef de Langstraat 
wonen, tuin en vrije tijd 

Langstraat 3 I 5595 AA Leende I www.langstraat.biz

*acties alleen geldig 
op vertoon van 
deze flyer.

VANDIJKBESTRATINGEN

SIERBESTRATING
TEGEN 

ZÉÉR SPECIALE 
VOORJAARSPRIJZEN.

06-51260583
WWW.BESTRATINGENHEEZE.NL

10% extra korting 
op nieuwe fietsen

&
50% korting op 

onderhoud!
Enkel geldig op 11 t/m 14 maart 2015

www.kingcycle.nl

Race – MTB – BMX
Stadsfietsen

Dolle, dwaze,
Langstraat dagen
Dolle, dwaze,
Langstraat dagen

woensdag 11 
t/m 

zaterdag 14 
maart

Superacties:

KortingsKaart!!

KortingsKaart!!
*acties alleen geldig op vertoon van deze flyer
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Tapijthal-Leende
 

kamerbreed voor 
bodemprijzen

 
vinyl op voorraad

50 % korting op is op.
 

vloerkleden op voorraad 
50% korting!

 
 

                                                 
040-2062102

Winter voordeel:
10% korting op het gehele 
assortiment van kunstgras en 
composiet. 
*Geldig in de maand maart

Voor het aanleggen van 
kunstgras hanteren wij 6% i.pv. 
21%, zolang de btw regeling 
van kracht is.

www.otterdijkkunstgras.nl
Tel. 06 39 13 13 12

SCHMITZ
ENGELEN
 

b.v.
INTERIEURSTOFFEN & ZONWERING

Tapijthal-Leende

VANDIJKBESTRATINGEN

de dolle dwaze Langstraat dagen worden 
mogelijk gemaakt door:

Langstraat 3 I 5595 AA Leende I www.langstraat.biz



krIjGt U de ondervLoer, 

pLatte pLinten 

én pLintenSchaar GrAtIs!*
krIjGt U de ondervLoer, 

pLatte pLinten 

én pLintenSchaar GrAtIs!*

*alleen geldig tijdens de actiedagen

Loop vrijblijvend binnen voor advies en inspiratie.

Check ook onze website: www.houtensteen.nl. 
Hierop vindt u regelmatig mooie aanbiedingen.

Houten Vloeren

Laminaat

Natuursteen

Eiken 
Balken

PVC
Vloeren

nu bij aankoop van een laminaatvloer:

tel: 040-2060574

Nieuw in Heeze-Leende:

10% korting op Behang.
20% korting op Kado- en Woonaccessoires.         

Actie in maart:

Tijdens de Dol Dwaze Langstraatdagen:

Geheel verzorgde workshop Decoratieve
Verftechnieken nu voor € 29.95 ipv € 39.95

www.acerno.nl  -   tel: 040 - 2988959

www.celestetuinmeubelen.nl

11 T/M 14 MAART: ACTIEDAGEN TOT 75%
Collectie 2015 tot -30%

Specialist in: 
Lounge meubelen, Robuuste teaktafels, Witte tuintafels, 
Natuursteen, Modern RVS en Aluminium, Kunststof vlechtwerk.

Like

   

Openingstijden:              vrij en zat van 10:00-16:00 uur.    Tel: +31 (0) 40 2065104

Handgemaakte robuuste 
eiken tafels op maat!

Openingsprijzen; 
200cm x 90cm = € 775,-

www.tabledusud.nl 
voor het gehele aanbod en 
bestel eenvoudig een tafel 
op maat.

UW EIGEN 
BEDRIJFS
KRANT!

Langstraat 3 (hal 4) Leende
040-2063089 - www.marvo.info
OPENINGSTIJDEN:
maandag 13.00-18.00 uur 
di. t/m vr. 10.00-18.00 uur    en op afspraak
zaterdag   10.00-16.00 uur

54
13

96
16

Ze zijn er weer!
DE MARVO OPEN-DEUR DAGEN
VOOR DE SNELLE BESLISSER!!

Marvo; net even anders als het gaat om prijs en kwaliteit!

KERAMISCH

PARKET

in vele kleuren

en maten.

Alleen het 

allerbeste tegen

grandioze 

stuntprijzen.

MARVO
PRIVATE-

LABEL

BADKAMER-

TEGELS
Oogstrelend maar

vooral betaalbaar!

MARVOPRIVATE-LABELVLOERTEGELSin vele kleuren en maten.Wel heel voordeligvoor uw portemonee!

}


