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OKTOBER

25% KORTING

OKTOBER

OKTOBER

OP BIJNA ALLES* TIJDENS
DE OPENINGSDAGEN!

Donderdag 10 OK TO BE R

Vrijdag 11 OK TO BE R

Za terdag 12 OK TO BE R

GRATIS B&D MOUSE
HANDSCHUURMACHINE

GRATIS
BIG SHOPPER

GRATIS BEZEM
MET STEEL
Voor de eerste 100 klanten
bij besteding vanaf €25.-

Bij besteding vanaf €25.-

Voor de eerste 100 klanten bij besteding vanaf €25.-

MEGA HERFST EVENT

ZATERDAG 12 OKTOBER VANAF 11.00 UUR MET O.A.:

KlusWijs muurverf
Wit. 10 liter. Matte muurverf.

MET O.A.:

ps
worksho
Diverse
st ra ties
en de mon

Food trucks

Inter ieura dvies

Kinderact ivit eite n

Woninginrichting

van 21.95 voor

9.95

10 liter

Check het programma op www.geelswoonwarenhuis.nl

Koken & tafelen
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Rad van fortuin

en live
muziek!

Prijs per liter 99,5 cent

Baden

Klussen

Tuinmeubelen & camping

M EE R DA N

Verlichting

WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR!
Van Formido naar Kluswijs
Omdat de Formido bouwmarktformule landelijk
stopt hebben wij als Geels woonwarenhuis gekozen voor de KlusWijs formule. KlusWijs is een
jonge en eigentijdse formule waarbij de focus ligt
op scherpe prijzen, kwaliteit en klanttevredenheid.
Precies wat wij als Geels ook nastreven.
De overgang van Formido naar KlusWijs gaat voor
klanten vrijwel geruisloos. Bepaalde onderdelen
van het huidige assortiment hebben plaatsgemaakt voor nieuwe assortimenten van andere
leveranciers. Met de komst van een derde mengmachine voor professionele verfsoorten, wordt
KlusWijs Geels met topmerken als onder meer
Wijzonol, Flexa, en Sikkens, dé absolute verfspecialist in de regio!

De historie van Geels
Inmiddels alweer 62 jaar geleden begonnen Riek en
Henk Geels hun winkel in huishoudelijke artikelen,
witgoed en ijzerwaren. Vandaag de dag staan broer
en zus Gerrit Geels en Ada Elings aan het roer van
een bloeiend woonwarenhuis, nog altijd op dezelfde
plek in het centrum van Bennekom. De winkel heeft
in de loop der jaren een enorme groei doorgemaakt.
Zo herbergt Geels Woonwarenhuis inmiddels vijf
speciaalzaken onder één dak, waar KlusWijs er
een van is. De overige afdelingen zijn Baderie,
Cooking@Home, Colors@Home en de tuinmeubelen campingafdeling. Op alle afdelingen zijn
A-merken te vinden, die met een A-service
worden verkocht aan de klanten. Deze persoonlijke
en vakkundige aandacht is de kracht van Geels
Woonwarenhuis.

Nieuw maar toch vertrouwd
Maar het belangrijkste is toch wel dat de vertrouwde gezichten en de persoonlijke service blijven.
“We blijven de kwaliteit leveren die onze klanten al
jaren waarderen. Onze vakkundig team blijft bij ons
werken, alleen onder een andere formule”, aldus de
enthousiaste eigenaren Gerrit en Ada.

Je bent van harte welkom!
Gerrit Geels en

Ada Elings-Geels
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GRATIS
INMETEN EN
MONTAGE

RAFFITO
MAATWERKKASTEN*
Twijfel je nog welke kast het beste past bij jouw
woning of woonstijl? Maak een afspraak voor
een vrijblijvend advies. Wij kunnen de kast ook
voor je inmeten, ontwerpen en monteren.
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Selection Clic laminaat
OP SELECTION CLIC WHITE OILED &
BARNWOOD OAK LAMINAAT

Afm.: 1385 x 195 x 6 mm (l x b x d).
Inhoud pak 3,23 m2. Klasse 23/31/AC3.
8 jaar garantie. Prijs per pak
van 32.13 voor 15.99
Bali Driftwood

Barnwood Oak

van 9.95 voor

4.

95
per m2

Vraag naar de vele mogelijkheden!

White Oiled

DÉ VERFSPECIALIST
VAN BENNEKOM
EN OMGEVING!

Wij mengen meer da n
100.000 kleuren!
Eglo breedstraler Faedo 3

Hyundai accuschroefboormachine

Zwart. Spatwaterdicht. Met

14,4 volt. Accucapaciteit 1.3 Ah Li-ion accu, 3-5 uurs lader,
LED werkverlichting, softgrip handvat, incl. 6 boortjes, 6 bits
en bithouder in een koffer. 2 jaar garantie.

bewegingsmelder. 10 watt,
900 lumen, 5000K

40% korting

(helder licht).
Incl. LED lichtbron.

van 23.95 voor

14.95
Ruitensproeier antivries
5 liter. Geeft bescherming
tot -20 graden.
Per stuk 4.95

2 stuks voor

5.-

van 49.95 voor

29.95

klus nog wijzer

KLU SWI JS KLU SPA S

Pak 2,5% korting op jouw aankopen
Bij elke aankoop die je doet, wordt er 2,5% van het totale aankoopbedrag*
op je SpaarPas bijgeschreven. Zo spaar je snel een leuk bedrag bij elkaar.
Het saldo mag onbeperkt opgespaard worden maar mag ook direct
verzilverd worden binnen Geels Woonwarenhuis.
* Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

akkundig

er trouwd

oordelig

Vraag ‘m meteen aan in de winkel!

Kijk ook op www.klusVWijs.nl

Feestelijke

opening!

ME ER DA N

40% korting

Thermostatische
douchemengkraan
De Cool Touch technologie zorgt

ervoor dat de buitenzijde van de
kraan niet warm wordt. Deze mooie
design thermostaat is uitgerust met
een 38 graden veiligheidsbeperking.
Doucheaansluiting 1/2”, incl. alle
montage toebehoren. 5 jaar garantie.

van 89.95 voor

49.95
Einhell elektrische decoupeerzaag

prijsKNALLER!
1.-

TC-JS80/1. Gereedschaploze bladwissel. Toerentalregelaar.
4 standen pendel instelbaar. Dwarsdoorsnede 45 links en
rechts. Stofafzuiging. 3 jaar garantie.

Ectron led kogellamp
7 watt. Grote fitting (E27).
550 lumen.

per stuk

Eurom gardencleaner
Bladblazer/zuiger, 3000 W. Opvangzak
35 liter. Max. blaassnelheid 270 km per
uur. Versnipperaar 10:1. Voorzien van
neuswiel en draagriem.
2 jaar garantie.

prijsTOPPER!
van 34.95 voor

24.95

prijsTOPPER!
van 39.95 voor

19.95

kluswijs geels

Gratis parkeren!

Kerkhoflaan 17-19 • 6721 EW Bennekom • Tel. 0318 - 41 45 00 • www.kluswijs.nl • www.geelswoonwarenhuis.nl
Openingstijden: Ma t/m do 9.00 - 18.00 uur • Vrijdag 9.00 - 20.00 uur • Zaterdag 9.00 - 17.00 uur
Mis niks en volg ons op Facebook en Instagram!

facebook.com/kluswijs

instagram.com/ikkluswijs

Aanbiedingen uit deze folder zijn geldig op 10, 11 en 12 oktober 2019, zolang de voorraad strekt. Deze acties zijn alleen geldig bij KlusWijs Geels Bennekom. Prijswijzigingen, zeten drukfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Alle in deze folder genoemde prijzen zijn inclusief BTW. * De korting geldt niet op actieproducten,
buitenzonwering, elektrisch gereedschap, Velux dakramen, Qlima producten, maatwerkkasten, brandstoffen, cadeaukaarten, reeds geplaatste bestellingen en arbeidsuren.
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Klussen
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Verlichting

