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DÉ SPECIALIST VOOR  
AL JE MAATWERK!

Zonwering of hor? Kast of deur?  
Beveiliging, brandveiligheid of kindveiligheid?  

Zelfstandig door het huis, in bad of onder de douche?  
Ons vakteam regelt het.
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Dit is Rick. Onze vakman. Rick zet 
je graag in het zonnetje, maar zet 
je er net zo graag buiten. Dat doet 
hij met zonwering op maat. Met een 
rolluik op maat beschermt hij je 
tegen kou, hitte en inbraak. En met 
horren, ook op maat, tegen insecten 
en pollen. Om het af te maken 
monteert hij alles netjes aan huis.

Kijk maar op de volgende pagina’s.

Het resultaat? Mooi op maat!
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ZONWERING VAN HUBO
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BREDE UITVAL ÉN MOTORBEDIENING 
Voorzie je woning van  
een knikarmscherm
Bepaal je liever zelf of je in of uit de zon zit? Voorzie je woning van een knikarmscherm! 
Zo zitten jij en je gasten perfect in de schaduw en blijft het binnen heerlijk koel.  
Kijk maar naar Amy en Mo. Zij lieten een zonwering inclusief motorbediening monteren 
door vakman Rick.

Zo’n knikarmscherm werkt met 2 ‘armen’ tot een 

breedte van 10 meter en een uitval - de afstand 

van de gevel tot het uiteinde van het scherm - van 

4 meter. Amy en Mo genieten zo op een groot deel 

van hun terras van schaduw én verkoeling.

Omdat het scherm hoog zit, loop je er makkelijk 

onderdoor. Ook het schoonhouden is een eitje: het 

doek is bestand tegen regen en wind, stoot vet en 

vuil af en blijft schimmel- en rotvrij.  

En met een lange levensduur investeer je in zowel 

wooncomfort áls in woonwaarde.

Op zoek naar wat anders?

Naast knikarmschermen kun je 

ook kiezen voor  uitvalschermen, 

screens, rolluiken, markiezen en 

schaduwdoeken. VRAAG EEN 
OFFERTE AAN
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Je bedient je nieuwe zonwering handmatig, via een wandschakelaar, een handzender 
of je smartphone. De bediening met je smartphone werkt eenvoudig via een app. Zo heb 
je geen armkracht meer nodig om je zonwering in of uit te rollen en hoef je het huis niet 
meer uit om je zonwering te bedienen. Waar je ook bent, op het terras of ergens binnen: 
je hebt altijd en overal de controle over je zonwering.

BEDIEN  
HANDMATIG OF  
AUTOMATISCH
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ROLLUIKEN VAN HUBO
12 Kijk voor meer inspiratie op hubo.nl12 13



Van een rolluik  
heb je het hele jaar 
plezier
Je huis beschermen tegen kou, hitte, wind én inbraak? 
Voorzie je woning van een rolluik! Zo speel je snel in op 
het weer en schrik je inbrekers af. Kijk maar naar Mo, hij 
liet een rolluik inclusief motorbediening monteren door 
vakman Rick.

Een rolluik bestaat uit panelen die verticaal omlaag en omhoog gaan. 

Deze panelen sluiten naadloos op elkaar aan, waardoor er geen zon en 

hitte, maar ook geen kou of wind naar binnen komt.

Snel privacy? Rolluik naar beneden en niemand die je ziet. Met panelen 

die haarfijn op elkaar aansluiten houdt het ook inbrekers met zekerheid 

op afstand. Insecten? Ook die komen er niet meer aan te pas. 

Op zoek naar wat anders?

Naast rolluiken kun je ook kiezen voor screens, uitvalschermen,  

knikarmschermen, markiezen en schaduwdoeken.

14 Kijk voor meer inspiratie op hubo.nl 15



HORDEUR VAN HUBO
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GENIET DE HELE  
DAG VAN FRISSE  
BUITENLUCHT 

Wil je goed doorluchten zonder muggen, wespen en pollen? Voorzie je woning van 
een hor! Zo weer je insecten en heb je minder last van hooikoorts. Kijk maar naar 
Amy, zij liet een hordeur op maat monteren door vakman Rick.

Met een hor voor je deur of raam lucht je  op een warme dag goed door zonder dat er ongewenste gasten 

in huis vliegen. Je hebt tegenwoordig zelfs horrengaas dat pollen tegenhoudt. Goed nieuws voor iedereen 

met hooikoorts.

Naar binnen of naar buiten draaiend raam of deur, dubbele deur of schuifpui: voor elke  

situatie hebben wij een oplossing. Met een hoogwaardige afwerking, voorzien van sterk  

gaas en gebruiksvriendelijk voor het hele gezin.

Op zoek naar wat anders?

Naast hordeuren kun je ook kiezen voor inzethorren, rolhorren en lamellenhorren. 
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OFFERTE AAN



VOOR DE  
PROFESSIONELE  
THUISSCHILDER
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Bij Hubo zijn we trots op ons huismerk Karakter:  
een krachtige en hoogwaardige kwaliteitsverf.  
Deze verf is er nu ook in een professionele 
buitenlakverf: Karakter Professioneel. 
Hiermee kunnen ook professionele 
schilders en kritische doe-het-zelvers aan 
de slag met een nog betere kwaliteit. 

Extreme buitenduurzaamheid

Door de verschillende seizoenen krijgt het  

schilderwerk in de buitenlucht meer te verduren 

dan binnen, waardoor het vaak voor een kortere 

periode mooi blijft.  

Karakter professioneel blijft door een extreme 

buitenduurzaamheid jarenlang onderhoudsvrij. 

Dat komt door een basis van gesiliconiseerd  

alkydhars. Hierdoor is de buitenlak zeer goed  

weerbestendig. Het gaat langer mee en de kleur 

blijft langer goed. Ook draag je door de hoge  

duurzaamheid bij aan een beter milieu. 

Ga naar hubo.nl/karakter-professioneel
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Lever je oude verfblik in 
en krijg 5 euro korting  

op je verfaankoop
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Als je nu je oude verfblik of -emmer inlevert, krijg je er een tegoedbon van 5 euro voor 
terug. Deze kun je inwisselen bij aankoop van nieuwe verf ter waarde van minimaal  
20 euro. Je kunt maximaal drie verfverpakkingen inleveren, per ingeleverde verpakking 
ontvang je een tegoedbon.

In de praktijk blijft oude verf rustig vijf tot tien jaar staan. Nu het mogelijk is om je oude verf in te leveren 

voor een voucher, is het hoog tijd om je planken leeg te halen en oude verfblikken en spuitbussen in te  

leveren. Goed voor de portemonnee, maar vooral goed voor het milieu: de ingeleverde verf recyclen we 

deels tot nieuwe verf en het blik wordt hergebruikt. De overige verf wordt als brandstof gebruikt voor de 

cementovens voor verbranding. Dit is dus een vervangende brandstof voor fossiele brandstoffen.

Verfresten: onderdeel van klein chemisch afval

Een oud verfblik met verfresten is onderdeel van klein chemisch afval (kca). Dit is een verzamelnaam voor 

gevaarlijk afval, van spaarlampen en batterijen tot gootsteenontstopper en verf. Oude batterijen kon je al bij 

Hubo inleveren. Daarbij kun je nu tijdelijk (van 23 mei t/m 26 juni) ook verfverpakkingen inleveren.  

Al het andere afval dat tot klein chemisch afval behoort, lever je in bij de milieustraat. Een groot deel van de 

(schadelijke) stoffen in kca kunnen we hergebruiken en een ander deel wordt onder speciale omstandig- 

heden verbrand, zodat het geen schade toebrengt aan het milieu.

Nog meer lege blikken? Zet ze bij het restafval óf breng ze naar de milieustraat

Lege verfblikken of spuitbussen, dus waar helemaal geen resten meer in zitten, kunnen bij het restafval. 

Of je levert ze in bij de oud-ijzerbak van de milieustraat. Haalt jouw gemeente het blik niet gescheiden op? 

Dan mogen ze in de grijze kliko. Dit restafval gaat naar een afvalenergiecentrale waar ze het verbranden 

en het zo stroom of warmte oplevert.

De campagne ‘5 piek voor je verfkliek’ geldt van 23 mei t/m 26 juni en alleen bij Hubo.
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Het Hubo bos  
Samen bomen planten voor een groene
en gezonde wereld.
Op 2 december 2021 was het zover: samen met onze donateurs zorgden we voor 
4.000 nieuwe bomen verdeeld over twee natuurgebieden: het Groene Woud in Brabant 
en het tropisch regenwoud Turrubares Region in Costa Rica!

Gewapend met spades en ander tuingereedschap trokken we die dag samen met een paar donateurs het 

bos in om de eerste bomen te planten. Dat deden we in opvolging van de campagne ‘Hubo bos’, waarbij 

klanten mee konden doen door een donatie van 300 klantenpaspunten. Aan elke donatie voegden wij 3 euro 

toe, wat samen voldoende was voor het planten van één boom.

Voor deze actie werkten we samen met Trees for All: een Nederlandse stichting die wereldwijd bossen plant en 

herstelt en organisaties helpt om op een concrete manier invulling te geven aan duurzaamheid.

Iedereen bedankt voor deze meer dan geslaagde actie. Op naar een beter klimaat, meer biodiversiteit en 

betere leefomstandigheden!

Wil je meer weten over de achtergrond van dit project? 
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DE TUIN IN!
Na de Hollandse winter is het nu tijd voor de Hollandse lente: het seizoen van groei 
en bloei, warmte en vrolijke mensen. De hoogste tijd om de buitenboel gereed te 
maken. Wij helpen je op weg met de top 3 buitenklussen: snoeien, verven en het 
gazononderhoud.
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1. Verticuteren
Mos en dood organisch materiaal verstikken het gazon.  

Met verticuteren haal je deze ‘viltlaag’ weg. Zo komt er meer 

lucht en licht bij de ondergrond, wat belangrijk is voor de groei 

van het nieuwe gras.

2. Gras zaaien
Na het verticuteren is het gras ‘kaal’. Voor een snel herstel strooi 

je graszaad over het gazon. Dit helpt, zeker op kale plekken, mee 

aan een snelle groei en laat geen kans aan onkruid.

3. Beluchten
Op een dichtgeslagen grond loopt het water niet weg maar 

verdampt. Het resultaat: een uitgeput en kaal gazon. Met een 

prikroller prik je kleine gaatjes in de bodem waardoor lucht en 

water beter bij de wortels komen.

4. Maaien
Regelmatig maaien zorgt voor een hogere dichtheid en geeft 

onkruid en schimmels minder kans op overleving. Zorg voor 

scherpe messen. Hiermee ‘snijd’ je het gras in plaats van dat je 

het eraf ‘slaat’.

5. Bemesten
Bemest gras wordt voller, groener en kan beter tegen extreme 

weersomstandigheden. Dit is vooral handig in het voorjaar,  

wanneer zich een dikke en volle grasmat ontwikkelt.

6. Herstellen met graszoden
Voor het herstel van grote kale plekken gebruik je graszoden.  

Dit is binnen drie weken gehecht.

7. Sproeien!
Als de temperatuur langere tijd boven de twintig graden is, of als 

het lange tijd droog is, kan het gras niet goed groeien. Het heeft 

water nodig. Sproeien is dan belangrijk. Doe dit bij voorkeur één 

keer per week, ongeveer een uur lang. Dit is beter dan twee keer 

per week kort sproeien.

Gazononderhoud in het voorjaar?  

Zo doe je dat!
In de winter heeft het gazon een hoop te verduren: misschien is het een lange 
tijd nat geweest, zelfs bevroren of is er veel op gelopen. Het voorjaar is dan een 
uitstekende tijd om het gazon te herstellen. Met de juiste stappen zorg je voor een 
mooi, dicht en sterk grasveld. Aan de slag!
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Snoeien in het voorjaar?  

Zo doe je dat!
Als je weet wat je moet doen, is snoeien een ontspannend klusje. Je ‘verwondt’ een 
plant of struik zodat hij klein blijft, verjongt of een nieuwe vorm krijgt. Maar wat mag 
je allemaal snoeien in het voorjaar? En hoe doe je dat? Wij leggen het je uit.

Waarom snoeien we eigenlijk?

In de vrije natuur kan een plant zijn gang gaan: het groeit, bloeit, zet een vrucht en sterft uiteindelijk weer 

af. In die vrije natuur kan een harde wind of bosbrand een plant remmen in de groei. Het snoeien door de 

mens heeft een ander doel: een plant in toom te houden, mooier te laten bloeien (denk aan de roos) of een 

bepaalde vorm te creëren (denk aan de buxus).

In de regel geldt dat we zomer- en najaarsbloeiers in het voorjaar snoeien. In het voorjaar bloeiende  

planten snoeien we in het najaar of direct na de bloei. Maar blijf er altijd bewust van dat elke plant uniek  

is met een eigen snoeiwijze.

Algemene snoeitips
- Controleer of er nog dieren wonen.

-  Is het bloedstollend warm? Stel het snoeien uit. Het felle zonlicht  

kan takken en bladeren sneller verbranden.

- Gebruik scherp gereedschap.

- Snoei een tak schuin af, het liefst boven een knop of uitloper.

-  Snoei maximaal twintig procent van een boom.  

Regelmatig snoeien is beter dan te ver terugsnoeien.

- Klaar? Maak je gereedschap goed schoon.

- Afval? Dit gebruik je  voor de composthoop.

Bekijk onze snoeikalender!

Heb je een appelboom jonger dan vier jaar? Dan mag je deze snoeien in maart of april.  

Ook lavendel snoei je in het voorjaar, meestal in april. Rozen snoei je niet alleen in het  

voorjaar, maar ook in de winter. Zo bereid je ze voor op wind en vorst. Zo heeft elke plant  

een gebruiksaanwijzing. 

Wil je weten hoe en wanneer je jouw planten snoeit? Bekijk onze tuinkalender:



Het verven van je gevel of buitenmuur is een zeer 

specialistische klus. Raadpleeg voor een perfect 

eindresultaat een professionele schilder.

1   HOUD REKENING MET HET WEER 

Schilder niet met regen, harde wind of in de 

volle zon. Je kunt het beste schilderen met een 

temperatuur tussen de 10 en 25 graden, het 

liefst in de schaduw.

2   REINIG EN BEHANDEL DE MUUR 

Zit er groene aanslag op de muur?  

Behandel dit met azijn en warm water of groene  

aanslagreiniger. Maak hierna de muur schoon 

met een hogedrukreiniger en laat het goed 

opdrogen. Als laatste controleer je met een 

borstel de muur op zandresten.

3   CONTROLEER DE VOEGEN 

Kijk of er beschadigingen in de voeg zitten.  

Zijn ze brokkelig? Krab ze uit met een  

voegenkrabber en repareer gaten met  

voegmortel of snelcement.

4   DEK DE OMGEVING AF 

Om spetters te voorkomen dek je de omgeving 

af. Dat doe je met stucloper, een handig mate-

riaal om alle oppervlaktes naast het verfwerk 

te beschermen. Plak het af met ducttape en 

gebruik eventueel folie voor de kozijnen,  

vensterbanken en daklijsten.

5   VOORSTRIJKEN 

Om de zuigende werking van de muur op te 

heffen, gebruik je voorstrijk. Dit voorkomt ook 

vlekken en kleurverschillen. Laat de voorstrijk 

minimaal 12 uur drogen. Let op: als de muur al 

is geschilderd hoef je het niet te behandelen 

met voorstrijk.

6   SCHILDEREN! 

Roer de verf en giet het in een bak. Als eerste 

schilder je met een kwast de randen. Dit is 

bijvoorbeeld langs kozijnen, vensterbanken en 

de onderkant van de muur. Daarna schilder je 

met een roller alle grote vlakken. Hierbij verdeel 

je de muur in denkbeeldige vakken van één 

vierkante meter en werk je van boven naar 

beneden en dan van links naar rechts. Zo laat je 

de vakken overlappen en werk je ‘nat in nat’.

Je gevel verven?  

Zo doe 
je dat!

Kleurtips:
-  Een lichte kleur maakt je huis hoger. Let op: 

spierwit zorgt voor een verblindend effect.

-   Wil je twee kleuren? Schilder de donkerste 

kleur aan de onderkant. Zo is het vuil minder 

zichtbaar.
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Skandia laat je nooit 
in de steek
Skandia is hét merk voor meesterlijk en modern handgereedschap. Gemaakt met 
passie voor klussen in een herkenbaar oranje met zwart uiterlijk.

Met goed gereedschap klaar je een klus makkelijker, sneller en veiliger dan met verkeerd of slecht on-

der-houden gereedschap. Zo simpel is het. Skandia, van oorsprong het eerste merk op de Nederlandse 

markt met een breed assortiment handgereedschap, helpt je daarbij. 

Wist je dat op veel Skandia handgereedschappen een levenslange garantie geldt? Wanneer jouw Skandia 

handgereedschap materiaal- of fabricagefouten vertoont, wordt het product gratis vervangen. De normale 

gebruikersslijtage is hiervan uitgesloten. Kijk op skandia.nl voor alle voorwaarden.

Heb je een specifieke vraag over handgereedschap? Dan staat het Hubo vakteam voor je klaar!



VERTROUWD  
THUIS WONEN

In je eigen huis en in de buurt van je vrienden en familie blijven wonen: het is de 
wens van veel senioren. Gelukkig zijn er tegenwoordig allerlei zorgoplossingen 
waarmee je langer vertrouwd thuis woont. Ook met een slecht been, beperking  
of beginnende dementie. Kijk maar naar Rick’s tante. Zij schakelde de hulp in  
van het Hubo vakteam.
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Hulp nodig? Het Hubo vakteam installeert al jouw zorgproducten aan huis.

“Ik mag dan nog niet oud en bejaard zijn, ik mag het mezelf wel makkelijker maken. 
Op aanraden van mijn neef Rick, vakman bij Hubo, heb ik alvast allerlei slimme 
oplossingen laten installeren, zoals wandbeugels en anti-slip stickers in de badkamer 
én op de trap.” 

Vertrouwd in  
de woon- en slaapkamer
In de woonkamer, slaapkamer maar zeker 
ook in de keuken zijn er allerlei onveilige 
plekjes en situaties die vragen om extra 
comfort en zekerheid. Het Hubo vakteam 
helpt je hierbij met een groot aanbod aan 
praktische en simpele oplossingen.

Vertrouwd op de trap
Stel je voor: struikelen op de trap en 
ongelukkig vallen. Dat zie je liever niet voor 
je. Zorg er daarom voor dat je trap goed 
is verlicht, een stevige leuning heeft en 
voorzien is van anti-slip traptredeprofielen.
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Vertrouwd in de schuur en  
garage
Krijg je de fiets, brommer, motor of 
scootmobiel maar lastig in en uit je  
schuur? Denk dan een aan een  
drempelhulp, verkrijgbaar in 
verschillende hoogtematen. 
Een handig en voordelig hulpmiddel  
om je schuur en garage gemakkelijk 
in te kunnen.

Vertrouwd in de badkamer en toilet
Met slimme aanpassingen maak je ook 
deze ruimte weer veilig voor gebruik.  
Dat doe je met een handgreep, 
toiletbeugel en -verhoger, douchezitje 
en anti-slip stickers. Zo verklein je het 
risico op vallen en maak je het gebruik 
van deze ruimte weer vertrouwd.
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NIEUWE WETGEVING VANAF 1 JULI: ROOKMELDER VERPLICHT OP IEDERE VERDIEPING

Vanaf 1 juli 2022 is een rookmelder op iedere verdieping verplicht. Deze verplichting 
bestaat voor nieuwbouwhuizen al sinds 2003, maar in de nieuwe wetgeving staat dat 
ook in alle bestaande woningen op iedere verdieping een rookmelder moet hangen. 
Heb je dit niet, dan bestaat de kans op een boete of problemen met je verzekering.

Vluchten kost je 3 minuten

Bij brand kost het je ongeveer 3 minuten om buiten 

te komen. Daarom is het veiliger om op elke verdie-

ping in de vluchtweg, meestal de gang en de hal, 

een rookmelder te hangen. Wil je overal de beste 

veiligheid tegen brand? Plaats dan in alle ruimtes 

een rookmelder, ook op je slaapkamer, zodat je er 

snel bij bent bij brand en kostbare vluchttijd wint.

Aanschaffen rookmelders: hier moet je op letten

Volgens de nieuwe wet moeten de rookmelders 

voldoen aan de NEN-14604 en het CE keurmerk. 

Het is niet verplicht om een rookmelder te plaatsen 

met een 10 jaar batterij of om rookmelders aan te 

sluiten op het stroomnet. Een brandmelder met een 

1 jaar batterij is ook voldoende. Wij adviseren je wel 

om het direct goed te doen en rookmelders aan 

te schaffen met een 10 jaar batterij. Dan ben je er 

voorlopig vanaf en vergeet je niet al na een jaar om 

de batterij te vervangen.

Koop voor maximale veiligheid draadloos koppel-

bare melders. Wanneer er één afgaat, gaat de rest 

ook af en hoor je direct overal in huis dat er rook of 

brand is. Nu maar hopen dat de buren niet elke dag 

hun gebakken eitje laten aanbranden.

Heb jij al voldoende 
rookmelders in huis?
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IN IEDER GEVAL:

•  Minimaal één rookmelder op elke verdieping 

tegen het plafond.

•  Op minimaal 50 cm van een muur of hoek en 

niet op de tocht of in de buurt bij mechanische 

ventilatie.

•  Eén rookmelder in de ruimte waar de slaapkamers 

op uit komen (dit is de vluchtroute).

DIT DOE JE VOOR NOG MEER VEILIGHEID:

• Rookmelders in iedere slaapkamer.

•  Rookmelders in de woonkamer of andere  

verblijfsruimtes.

•  Rookmelders in de ruimte waar de wasmachine 

en wasdroger staan (let op: alleen als dit niet de 

doucheruimte is).

•  Rookmelders in iedere ruimte waar je elektrische 

apparaten oplaadt, zoals telefoons, laptops, 

tablets en fietsen.

 

HIER PLAATS JE GEEN ROOKMELDER:

• Dicht bij een ventilator of ventilatieopening.

• Net boven de verwarming.

• Op of dichtbij tochtige plekken.

•  In de stoom of damp van een kooktoestel,  

vaatwasser of badkamer.

Heb je in de badkamer apparatuur die brand kan 

veroorzaken (denk aan een wasdroger), plaats dan 

een rookmelder in de gang of overloop op  

50 cm afstand van de badkamerdeur en op 50 cm 

afstand van omliggende muren. Beide aan het  

plafond. Lukt dit niet? Dan plaats je een thermische 

melder in de badkamer.

GEKOPPELDE ROOKMELDERS MET DE BUREN

Als je nog een stap verder gaat, kun je rookmelders 

koppelen aan het huis van de buren. Zo kunnen 

buren ingrijpen als ze bij een brandmelding zelf 

niet thuis zijn.

Denk ook aan koolmonoxide: de sluipmoordenaar
Je ziet, ruikt of proeft het niet, maar wanneer je het inademt is het dodelijk: koolmonoxide.  

Volgens de brandweer overlijden er elk jaar gemiddeld tien tot vijftien personen aan een koolmonoxide- 

vergiftiging en belanden er honderden mensen in het ziekenhuis. Toch heeft maar een klein deel van  

de mensen een koolmonoxidemelder in huis.

Dit moet je doen als de koolmonoxidemelder afgaat

Wanneer de melder een te hoog percentage koolmonoxide opmerkt, gaat het alarm af. Het is dan  

belangrijk om snel alle deuren en ramen open te doen. Zo ventileer je de ruimtes en neemt de  

hoeveelheid koolmonoxide af. Zet ook alle brandstof verbrandende apparaten zo snel mogelijk uit. 

Daarna verlaat je de woning en bel je de brandweer. 

Nieuwe rook- of koolmonoxidemelder nodig?  

Kom naar de Hubo bij jou in de buurt. Ons vakteam helpt je met al je vragen.

Dit is de beste plek voor je rookmelder
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Hubo 55 jaar
lang zullen we klussen!

INSTORE 2022
GEVEL 2022

INSTORE JAREN 80GEVEL JAREN 70
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Deze mijlpaal vieren we met onze klanten. Dankzij 
jullie zijn wij al meer dan een halve eeuw de 
bouwmarkt die klaar staat voor iedere klusser, of 
je nu twee linker-, of rechterhanden hebt. Daarom 
trakteren we jullie het hele jaar door op te gekke 
jubileumdeals en winacties!

Bekijk onze jubileumpagina:

Dit is hoe het allemaal begon

Het is precies 55 jaar geleden als Houthandel Utrecht de merknaam Hubo introduceert voor aangesloten 

winkeliers. Als eerste echte bouwmarkt van Nederland zorgt het daarmee voor een omwenteling: doe-het-

zelven wordt een begrip.

In de jaren die volgen, groeit Hubo uit tot een vooraanstaande doe-het-zelf keten met een unieke positie in 

de markt. Met winkels die zich onderscheiden door een combinatie van een bouwmarkt én een interieur- 

speciaalzaak. Klanten kunnen er terecht voor de traditionele doe-het-zelf artikelen, maar ook om de klus 

door Hubo te ‘laten doen’. Denk aan een deur, kast, zonwering of hor. Volledig op maat en aan huis  

gemonteerd. Een uitkomst voor iedereen die het niet meer zelf kan of wil doen.BEDRIJFSWAGEN 1967




