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Met de Nesling schaduwdoeken heb je geen last 
meer van een hinderlijke parasolvoet. Ze zorgen 
voor een luxueuze uitstraling en zijn verkrijgbaar in 
verscheidene formaten en kleuren. Zo vind je voor 
elke tuin wel een gepaste schaduwdoek.

Staycation in de tuin 
Een plek onder de zon

Nesling coolfit®  
schaduwdoek
rechthoek zandkleurig  
3x4x3x4m
€ 109

Nesling coolfit®  
schaduwdoek

driehoek antracietkleurig
3,6x3,6x3,6m

€ 65

Nesling dreamsail® 

schaduwdoek
vierkant grijskleurig  
4x4x4x4m
€ 225

Deze is waterdicht.  

Zo kan je ook bij een kleine regenbui  

genieten van een heerlijke barbecue.

Tijd voor een siësta

De coolfit®  schaduwdoeken zijn wind- en waterdoorlatend 
maar beschermen je tegen schadelijke UV-stralen. Ideaal 
om de kids veilig op het terras te laten spelen. Je kan de 
schaduwdoek van maart tot september buiten laten hangen 
dus gedaan met het sleuren van de parasol! 

Zuid-Amerikaanse hangmatten 
van duurzame makelij.

In deze hangmatten kan je  
op jouw twee oren slapen!

Vanaf € 6990

Ontdek alle kleuren en maten  
op hermie.com/siesta
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Het graszaad Water saver is dan weer een echte 
aanrader voor een droge zandgrond! Dit mengsel 
wortelt zich diep in waardoor het water uit diepere 
lagen kan halen en opslaat voor droge periodes. 
Zo kan je tot wel 70% irrigatiewater besparen! Het 
enige nadeel? Sterkere grassen zijn ook wat ruwer 
van structuur dus voor een fijnbladig gazon moet je 
niet bij dit grasmengsel zijn. 

Vital green 20 kg
€ 3895

Meer tips  
over zaaien  
vind je hier

hermie.com/zaaien

hermie.com/resilient-blue

Resilient Blue Sport
15 kg met Yellow 
Jacket Water 
Management
€ 15550

-10%  
€ 13995

Ook geschikt
voor siertuinen

De zomerse 
meststof voor 

jouw gazon

Water saver  
15 kg
€ 13995  
-10%  
€ 12595

ook beschikbaar
in 1 kg en 5 kg

ook beschikbaar  
in 3 kg en 10 kg

Bespaar op  
lange termijn

Nieuw!

Het klimaat verandert wereldwijd. Extreme weers- 
omstandigheden, zoals hittegolven en stortbuien, worden 
de nieuwe norm dus het is dan ook geen verrassing dat 
ons gazon hieronder lijdt.  Menig groenliefhebber zit 
dan ook met de handen in het haar wanneer het gras  
opnieuw geel kleurt tijdens de zomermaanden. Met deze  
sterkhouders zit je goed!

Een ultrasterk gazon

Resilient Blue® Sport
Je hoeft geen sportfanaat te zijn om een beroep te 
doen op de Resilient Blue® want deze is ook geschikt 
voor de particuliere klant die een ijzersterke grasmat 
wenst. Ideaal dus voor spelende kids of huisdieren die 
zich graag uitleven in de tuin. 
Deze grasmengsels werden tijdens het ontwikkelen 
blootgesteld aan allerlei extreme 
weersomstandigheden die ze met 
glans doorstonden. Krijgt jouw 
grasmat toch last van droogte? Dan zal 
deze sneller herstellen, en er opnieuw 
groen en gezond bij liggen. 

GRATIS
Viano recovery
liquid 50 gr 
bij aankoop
van graszaad

MINSTENS 
10% KORTING OP 
GRASZAAD VAN 

BARENBRUG EN BSI

Gebruik de code ‘recovery2021’
zolang de voorraad strekt
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3x handige waterbespaarders
voor de tuin

Meer info? hermie.com/waterbespaarders

Aquaperla watergelkristallen 
kunnen maar liefst 100x hun 
eigen gewicht opslaan in voe-
ding en water. Hierdoor kan je 
het aantal gietbeurten halveren. 
Dat bespaart je heel wat werk en 
waterkosten! Watergelkristallen 
kunnen in bloembakken toe- 

gevoegd worden maar doen het 
ook prima in een zanderige grond. 
Je hoeft ze enkel onder wat pot-
grond te mengen bij het aanleg-
gen van de tuin. Het resultaat is 
een langere bloei door de goede 
waterhuishouding en sterkere 
planten. 

Deze bodemverbeteraar slaat 
het aanwezige water & voeding 
voor maar liefst acht jaar op. 
Terracottem geeft ook nog eens 
extra meststof aan de planten 
en stimuleert het bodemleven. 
Hierdoor heb je het eerste groei- 
seizoen amper omkijken naar de 

planten, en bespaar je ook tijd & 
geld op meststof. Terracottem is 
dan ook de Rolls Royce onder de 
bodemverbeteraars. Dit product 
komt hierdoor met een hoger 
prijskaartje maar dat is het zeker 
waard!

Ook Sunprotect bestaat uit 
waterbesparende polymeren 
maar onderscheidt zich van 
bovenstaande producten door 
zijn organisch materiaal . Dit 
product geeft voeding aan de 
planten maar bevat ook een 

wortel st imulator (humif irst) .
Hierdoor groeien de wortel s 
naar de waterkristallen toe 
zodat ze het water beter kun-
nen opnemen. Dit product is tot 
10 jaar werkzaam in de bodem en 
breekt daarna langzaam af.

TerraCottem 
universal
750 gr
€ 1385

ook verkrijgbaar
in 5 kg en 10 kg

SunProtect
DPF50+ 700 gr
€ 1175

Aquaperla
waterkristallen
1 kg
€ 1780

Nieuw!

Watergelkristallen

Terracottem

Sunprotect
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Voorgemonteerd =  

geen geknoei met vijzen

Handige helpers bij het bewateren! 

Mini moestuin Terra
€ 4625

voor de kleinste 
moestuiniers 

onze vrolijke
flamingo gieter
€ 775 

Slangenwagen  
50 m - Ø 12,5 mm 
€ 8690

Stabiele en makkelijk  
verplaatsbare slangenwagen 

Promo

Auto Reel wandslangbox  
25 m - Ø 12,5 mm
€ 129   -15% € 10890

Muurhaspel met automatisch
“slow rewind” oprolmechanisme

Rose spray gun startset
€ 1220

Lichtgewicht spuitpistool met
broes voor bewatering van
bloemen en planten. Geschikt voor 
waterslang met Ø 12,5 en 15 mm

Select slangset 25 m - Ø 25 mm 
€ 3160 
Soepele en slijtvaste tuinslang
voor dagelijks gebruik

Bekijk het volledige gamma van Hozelock en Gardena op hermie.com

Combineer met
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Met wat Lavandula in de tuin waan je je in 
de Provence! Lavendel is dan ook een echte 
zonneklopper en onmisbaar in de border. 
We kennen allemaal de prachtige en uit-
gestrekte paarskleurige velden maar wist je dat 
ze ook in een roze en witte variant bestaan? 

Onze aanrader?  

Lavandula angustifolia Munstead!

Siertuin meststof
10 kg
met Sunprotect DPF15

De zonneborder

Echinacea wordt niet voor niets rode zonnehoed 
genoemd want een pootje zonnebaden kan 
deze plant wel. Ze staat vooral bekend om 
haar geneeskrachtige werking maar ze staat 
ook prachtig in de tuin. Van fel oranje, over 
zachtroze tot roomwitte bloemen. Deze plant 
lokt ook heel wat vlinders en bijen naar de tuin.

Voor wie het liever wat soberder houdt qua kleur 
zijn vetplantjes (Sedum) ideaal!  Deze overleven 
zelfs in de woestijn dus een (droge) Belgische 
zomer moeten ze ook vlot doorkomen. Door 
hun minimale nood aan zorg krijgen ze vaak 
een plekje binnenshuis toegewezen. Ook de 
grotere varianten met bloemen zijn een goede 
aanvulling op jouw droogtebestendige border.

Ook mediterrane kruiden zoals tijm en 
rozemarijn doen het heel goed in de zon! En ze 
zijn nog eens multifunctioneel want komen ook 
in de keuken goed van pas.

Help de

Nieuw! Tip van Marcel:
Creëer zelf jouw 

droogtebestendige tuin

De zonnefactor 

voor jouw siertuin
hermie.com/zonneborder
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Engerlingen zijn vrij dikke , geelwitte larven .  
Ze zijn afkomstig van de mei-, juni- en rozenkevers. 
Deze larven liggen altijd in een gekrulde C-vorm, 
en zijn twee tot vier centimeter lang. Ze duiken 
op in een bosrijke omgeving of gazon met losse 
bodemstructuur, en zijn dol op de wortels van jouw 
gazon. Je kan hun pootjes en kop duidelijk herkennen 
in het gazon. Zie je deze niet? Dan heb je niet te 
maken met engerlingen maar met emelten of larven 
van bijvoorbeeld de koolvlieg.

Hoe herken je engerlingen & emelten?
In elke gezonde bodem zitten insecten zoals wormen en larven. En dat is ook nodig voor de vrucht-
baarheid van de grond! Helaas vinden emelten en engerlingen ook hun weg naar jouw tuin. Het is 
belangrijk om te weten of er emelten of engerlingen jouw gazon beschadigen aangezien deze met 
verschillende aaltjes bestreden moeten worden. Maar hoe herken je welk ongedierte jouw gazon 
beschadigt?

Emelten zijn de larven van de langpootmug .  
Zij eten, in tegenstelling tot engerlingen, niet de 
wortels maar het gras zelf op. Het resultaat is echter 
hetzelfde: dorre & kaalgevreten plekken gazon.  
De vogels komen ook nog eens af op de bodem-
insecten waardoor jouw grasmat het nog zwaarder 
krijgt.
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Wat zijn aaltjes?
Nematoden en aaltjes zijn kleine rondwormen die 
niet zichtbaar zijn met het blote oog. Ze worden vaak 
ingezet als ecologische bestrijding van plaaginsecten. 
Deze minuscule wormen gaan zelf op zoek naar de 
larven die jouw gazon bederven. Ze dringen zich via 
de holtes van de larven naar binnen, en infecteren ze 
vervolgens met schadelijke bacteriën waardoor de 
larven zullen sterven.

De ecologische oplossing 
tegen ongedierte? Aaltjes!

Wanneer gebruik ik aaltjes?
Het belangrijkste bij het toepassen van de aaltjes is 
de bodemtemperatuur. De meeste aaltjes werken het 
best bij een bodemtemperatuur vanaf 12°C. Aaltjes 
en nematoden worden dan ook vaak toegepast tussen 
mei en oktober. De toepassingsperiode is echter 
verschillend per soort.

Hoe gebruik ik aaltjes?
Aaltjes hebben vocht nodig om de grond in te 
dringen. Het is dus aangeraden om de behandeling 
bij regenachtig weer uit te voeren. Regent het niet? 
Dan besproei je de bodem beter vooraf zodat deze 
vochtig is.
Haal vervolgens de aaltjes uit de verpakking en meng 
ze met de aangegeven hoeveelheid water. Dit werkt 
het vlotst met een mengtoestel dat speciaal voor het 
gebruik van nematoden en aaltjes bestemd is, zoals 
de Nema T-pot. Deze zorgt ervoor dat de aaltjes 
gelijkmatig gemengd worden met het water en ze niet 
vastzitten in de sproeikop. Deze mengtoestellen kan 
je aansluiten op de reguliere waterslang.
Verdeel het mengsel over jouw gazon en hou de 
grond nadien enkele weken vochtig zodat de aaltjes 
diep de bodem in kunnen dringen.

Tip van Marcel:
Herhaal de behandeling
in het najaar om
de tweede generatie
larven uit te roeien!

Edialux  
Nematoden  
Capsa 100 m²
€ 3995

Last van emelten?
Edialux Nematoden Felti 
100m²
€ 3995

De Nema T-bags bevatten aaltjes die veel langer 
houdbaar zijn dan de reguliere soorten. Deze zijn 
door cryptobiose in een soort “schijndode” toestand 
gebracht en komen tot leven na toevoeging van water. 

Edialux 
Nema T-pot 

€ 1950

Combineer met

Werkt ook  
tegen trips en  

de coloradokever
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BSI Feromoonval 
buxusmot met 
feromooncapsule 
€ 1395

Bladluizen
Vernotex Garden is een ecologische behandeling tegen verschillende 
soorten luizen, spintmijt en wantsen. Dit product legt een ondoordringbare 
laag olie op de planten waardoor de insecten verstikt worden. Deze spray 
kan toegepast worden op sierplanten, en appel- en perenbomen.

SOS plaaginsecten!

Buxusmot
Feromoonval buxusmot met feromooncapsule 
Deze capsules verspreiden feromonen die de mannelijke buxusmotten naar 
de funnelval lokken. Zo kunnen ze de aanwezige vrouwelijke buxusmotten 
niet bevruchten. Een ecologische oplossing om de tuin buxusmot vrij te 
maken! 

Edialux  
Vernotex Garden  
200 ml
€ 1300 

Erkenningsnummer: 
9459 G/B

Erkenningsnummer: 
10241 G/B

Erkenningsnummer: 
10290G/B + L01957-070

Erkenningsnummer:  
9893 G/B

Slakken
Edialux Metarex slakkenkorrels 
Deze korrels zijn ook wel gekend als de ‘blauwe slakkenkorrels’. Ze bevatten 
een stof, Colzactive, die slakken lokt. Deze korrels hebben een lange werking 
en zijn goed bestand tegen regen. 

Buzzy® Organic  
Oost-Indische kers  
€ 329

Een natuurlijke  
& lekkere oplossing

Bestrijd met

Bestrijd met

40% gratis 

Bestrijd met
Edialux  
For insect  
150 ml
€ 1795

Liever bio?
DCM Bio anti-slak 
500 gr
€ 1025

Edialux Metarex 
slakkenkorrels 
700 gr
€ 1350

Wordt opgenomen in de 
sapstroom van de plant waardoor 
de insecten sterven na het eten 
van de bladeren.



11

Wespen 

De ecologische oplossing? De herbruikbare wespenval! Deze kan steeds 
opnieuw gevuld worden met lokstof en is veilig voor de bijen!

Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen  
en biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Erkenningsnummer: 
10290G/B + L01957-070

Erkenningsnummer: 
896/B

Erkenningsnummer: 
BE-REG-00570

Mieren
Topscore spray mieren
Handige spuitbus met een lange nawerking die ingezet kan worden tegen 
mieren maar ook tegen andere kruipende insecten. De spray is voorzien 
van een speciaal blaaspijpje om doelgericht en rechtstreeks in een nest of 
schuilplaats te sprayen.

Buzzy® Organic  
Oost-Indische kers  
€ 329

Een natuurlijke  
& lekkere oplossing

Bestrijd met

Wespen lokstof  
1 L
€ 1095

Combineer met

Professionele 
wespenval
€ 1250

Edialux Topscore
spray mieren
400 ml
€ 895 

Meer ecologische tips  
en bestrijding vind je op

hermie.com/ecobestrijding

Last van andere plaaginsecten
zoals de eikenprocessierups,
pruimenmot of spint?  
We hebben nog heel wat
natuurlijke oplossingen
zoals aaltjes en feromonen  
in het aanbod!
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Prei met blote wortel 50 st
Plant de preiplanten in een plantgat van ± 20 cm. 
Laat 15 cm afstand tussen elk plantgat en 40 cm 

afstand tussen de plantrijen. Zorg dat het hart van 
de plant nog net boven de grond uitkomt.

Duik de pluktuin in!

Potten van 13 of 10,5 cm. Plukklaar voor jouw favoriete cocktail! 

Geniet van
40% afhaalkorting

Houten kweektafel  
op poten  
100x50x75 cm
€ 6499

DCM Vloeibare Meststof  
Groenten & Kruiden 2,5 L

€ 1280

Geef jouw kruidentuin  
wat extra liefde en voeding!
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Een mocktail met kick!
• 200 ml spuitwater
• 3 el gembersiroop
• sap van een halve limoen 
• limoenschijfje
• enkele takjes munt
• 4 ijsblokjes

Tip van barman  
Marcel:

Laat jouw mocktail extra shinen
door enkele eetbare bloemen

of roze peperbolletjes aan
 de ijsklontjes toe te voegen
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Prism Frame Pool  
zwembad Ø 366x76 cm

Frame Pool rechthoekig zwembad 260x160x65 cm

Combineer met

Dit zwembad kan, 

met zijn hoogwaardige kwaliteit 

en sterke metalen frame  

wel tegen een “bommetje”. 

Bestseller!

Filterpomp 12V -
1250 L/uur
€ 4199

Intex Solar warmtemat 120x120 cm
€ 2995

Zwembadverwarming
op zonne-energie

Zoek verkoeling 
in het zwembad!
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Opblaaszwembad Tropical 
305x183x56 cm

€ 4197

Zoek samen met  

wat vriendjes verkoeling in  

de onderwaterwereld!

Bestel tijdig  
want op=op!

hermie.com/zwembadgids

Ideaal voor  

een kleinere tuin  

en gevuld in 10 minuten.  

Inclusief filterpomp.

Easy set zwembad
Ø 244x61 cm

€ 6995
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Bubbelen in de jacuzzi

PureSpa bubbelbad ‘Sahara’   
Ø 196 x H71cm
€ 74900

In deze opblaasbare jacuzzi kom je helemaal tot rust. Er zitten maar 
liefst 120 bubble jets in verwerkt voor de ultieme spa ervaring! De 
ingebouwde verwarming kan je instellen op een temperatuur tussen 
20 en 40 °C. Zodra de temperatuur 3 °C lager is dan wat er ingesteld 
staat, zal de spa automatisch opnieuw opwarmen tot de gewenste 
temperatuur. 

De leukste bubbel  
van vier! 

 Ontdek al onze geuren op 

hermie.com/essences

Afkoelen met een  

verfrissend drankje!

Onmisbaar voor jouw jacuzzi!
Aqua pur start kit
€ 8995

Complete set om de nieuwe 
spa in gebruik te nemen! 
Erkenningsnummer: 4012B

Kies jouw favoriete aroma!

Aqua pur lavendel  
essence 250 ml

€ 1895

Aqua pur eucalyptus  
essence 250 ml
€ 1895

Spa bekerhouder
€ 750
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Klaar voor een duik in

Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen  
en biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Deze kit bevat alle producten om jouw  

nieuwe zwembad snel in gebruik te nemen!

Combineer met 

Poolsan Test Strips

Zorgt voor  
watercirculatie  

en -filtratie

Zwem niet achter de feiten aan, 
koop jouw zwembad direct!

Onderhoud & accessoires

GRATIS
test strips bij
aankoop van
150 euro producten
zwembadonderhoud 

zolang de voorraad strekt

Poolsan waterbehandeling 
zonder chloor 250 ml
€ 2495

Een schoon zwembad zonder chloor!
Zo heb je geen last meer van jeukende
rode ogen of een indringende
chloorgeur. Het ideale product voor  
waterratten met een chloorallergie.

1
2

3 1

2

3

PH-Waarde
De ideale waarde?
Tussen 7 en 7,6

Chloor
De ideale waarde?
Tussen 1 en 2,5 mg/liter water

Filter

Ph up liquid 1 L en
Ph down liquid 1 L
€ 450

Onze aanrader
Alles voor jouw zwembad  
in 1 handige box!
Start set complete zwembadset
€ 6850 
Erkenningsnummer: 4112B

Nieuw

Nieuw

Filter Cartridge Type H
voor patroonfilter
€ 395

50 st
€ 2495

Intex Filterpomp
12V-2271L/U
€ 5500

Gebruik de code ‘teststrips’
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Waterpret voor de kleinsten

Happy Crab easy set pool  
Ø 183x51 cm
€ 3750

It’s crabtastic ! 

Sunset Glow zwembad Ø 147x33 cm 
€ 1295

Beschikbaar in verscheidene  
formaten Ø 86 cm en Ø 114 cm

Candy zone play center  
295x191x130 cm
€ 4599
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Nieuw
BIG Waterplay Niagara set

€ 5960

Nivea kids
zonnespray
waterproof 50+ 300 ml
€ 1249

Beschermende spray  

voor gevoelige huidjes!

Uren speelplezier  

op de waterglijbaan

of lekker afkoelen  

onder de sproeiers!

Nog meer waterpret  
voor de kleinsten  

in onze speelcentra!

Snel, vang de boeven voordat ze 
ontsnappen met hun speedboot!  

Met de handmatige stroomversneller zorg 
je voor nog meer actie op de waterbaan.

www.hermie.com/ 
waterspeelgoed

Fishing Fun Speel Center  
218x188x99 cm
€ 5052
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Ch ill

Gr ill

&

Weber Master-Touch Premium Ø 57 cm  
€ 41895

Houtskoolbarbecue met
geëmailleerde porseleinen deksel en kuip.

Voorzien van handige, hittebestendige handgrepen!

Nieuw!

Ontdek ons volledige 

assortiment online op 

hermie.com/weber

Weber houtskool  
10 kg 
€ 1994

Weber houtsnippers
Apple 700 gr

€ 734

Weber houtsnippers 
Whisky wood 700 gr
€ 734

Uw Weber  
Premium Plus 
Dealer

Weber briketten  
8 kg

€ 1679

Weber Genesis® II
EP-335™ GBS™

€ 1 57395

Weber Q1400
elektrische tafelbarbecue
€ 31395
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Ch ill

Gr ill

&

HG oven-, grill- & barbecue 
reiniger 500 ml

€ 776

Verwijdert snel en grondig
al het aangebrande en zelfs 

ingebrande vet uit ovens, grills, 
barbecues en bakplaten.

Nieuw!

Het ideale cadeau  

voor elke grillmaster!

Tip voor vaderdag!

Onze tip voor  

een schone BBQ

Barbecook rookoven XL 
+ aromapack
€ 299
Met de rooksnippers  
(appel, eik of okkernoot)
geef je aan elk grillgerecht
een uniek fruit- of notenaroma.

4-delige luxe barbecue
gereedschapsset
€ 2295

Deze handige grilltools
(tang, vork, borstel en spatel) 
zijn gemaakt uit hoogwaardig 
RVS en gaan dus lang mee.
De set wordt geleverd in een 
luxe aluminium opbergkoffer.

Bonfeu tuinhaard
Boncarré H 164 cm

Ø 35 cm
€ 245

BonFeu vuurschaal
Ø 60 cm cortenstaal
€ 89
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Recept:
Smoky Cheeseburger! Serveer met frietjes of 

een gepofte aardappel 

met kruidenboter

Wat heb je nodig? 
• 600 gr gehakt
• 2 eieren
• 4 el paneermeel
• 3 el knoflookkruiden 
• 3 el steakkruiden
• 4 hamburgerbroodjes
• 8 plakjes smeltkaas (cheddar)
• rode ui
• augurk
• saus naar keuze
• verse peterselie en bieslook

Get cooking!
Meng het gehakt met het paneermeel, eieren en verse & 
gedroogde kruiden. Maak 4 hamburgers van 150 gr, en bak 
deze enkele minuten op 200°C. 

Snij de rode ui in ringen en laat deze ‘karamelliseren’ op de 
barbecue. Wanneer de hamburgers bijna gaar zijn, leg je 
ook de broodjes op de grill zodat ze even kunnen bijkleuren.

Voorzie elk half broodje van een sneetje cheddar. Sluit het 
deksel van de barbecue zodat de kaas kan smelten en de 
hamburger perfect gaar is. Daarna hoef je enkel nog jouw 
hamburger samen te stellen met enkele toppings & sauzen 
naar keuze!
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Beschikbaar in meerdere 

kleuren & maten
Zorg voor een 

drainagelaag met 

hydrokorrels!

Welkom in de urban jungle
Mini balkon, maxi plezier

www.hermie.com/ecopots

Oslo terra cotta Ø 35 cm H 30,5 
inclusief waterreservoir
€ 3795 

Hanging Brussels  
blue grey  
Ø 27 cm H 13 cm  
inclusief waterreservoir
€ 3295

De hangende tuin!

Potgrond voor
Terrasplanten &  
Mediterrane Planten 
30 L 
€ 760

Meststof voor
Bloeiende Planten

en Geraniums 1 L
€ 765

Hydrokorrels 10 L
€ 845

Sierplanten & kruiden in pot vragen meer verzorging dan planten in 
volle grond. Met een laagje hydrokorrels onderin de plantenbak 
vermijd je dat ze uitdrogen of verzuipen! Deze kleikorrels nemen het 
overtollige water op en geven het opnieuw vrij wanneer de plant er 
nood aan heeft. Ze zorgen ook nog eens voor een goede luchtcirculatie.

Ontdek het  
volledige assortiment
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omLaat een review na 

en maak elke maand kans  
op één van de 5 cadeaubonnen van € 10!

A-merken tot -60%

Industrielaan 5
9900 Eeklo
België

+32 (0)9 396 59 00
info@hermie.com

Wil jij graag elke week 
onze winacties en tips in 

jouw mailbox ontvangen?

Schrijf je in  
voor de  
nieuwsbrief

Ook op zaterdag!

Gratis 
levering vanaf € 35

www.hermie.com     hermieonline

Onze klanten geven ons gemiddeld een score van 9.3/10!
op basis van >15.000 reviews

Excelent


