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Genoemde tarieven zijn ex. btw en zijn gebaseerd op het aanleveren van kant en klaar materiaal (Cpdf). 
Als wij uw advertentie mogen vormgeven kunt u de advertentietekst en eventueel de afbeeldingen mailen naar 
sabine@zrgbv.nl. of bel 0223-523006. Tarief voor de vormgeving van de advertentie bedraagt € 35,- per half uur.

Edities 2018

Verschijningsdata: 
� Koopzondag 4 februari
� Koopzondag 4 maart
� 2e Paasdag 2 april open
� Koopzondag 6 mei / maandag 21 mei 2e Pinksterdag
� Koopzondag 3 juni
� Koopzondag 1 juli
� Koopzondag 2 september
� Waanzinnig Woonweekend 6 & 7 oktober
� Koopzondag 4 november

WWW. RAVELIJNCENTER.NL  M like OnS: FACEBOOK.COM/RAVELIJNCENTER

Houten vloerenEen mooie houten vloer brengt sfeer en warmte in uw interieur.
TipTop vloeren heeft een zeer uitgebreid assorti-ment houten vloeren en zijn in  alle denkbare uit-voeringen, bewerkingen en kleuren te verkrijgen. Ook is het mogelijk om speciaal op maat gemaakte vloeren te verkrijgen. 

TipTop Vloeren heeft een zeer ruim assortiment PVC Laminaat Kurk en Houten vloeren. Wij 

volgen altijd de nieuwste trends, of u nu op zoek bent naar een strakke moderne vloer of een 

mooie rustieke verouderde vloer. TipTop vloeren heeft onlangs de showroom vernieuwd en bovendien zijn vele vloeren compleet 

gelegd te zien in de zeer uitgebreide Showroom van maar liefs 350m²!! 

TipTop vloeren is gespecialiseerd in het egaliseren en  leggen van PVC, laminaat, Kurk, Houten 

vloeren en Traprenovatie.

Industrieweg 4a  |  1785 AG  Den Helder  |  Tel: 0223-668878  |  Mob: 06-21534495

Kom eens langs in onze showroom en laat u inspireren verrassen door onze mooie aanbiedingen en  uitgebreide assortiment.

PVC vloeren
Zoekt u een slijtvaste vloer die weinig onderhoud vergt en toch een natuurgetrouwe uitstraling heeft, dan 

is een PVC vloer iets voor u.PVC is een kunstof parket vloer gemaakt van hetrogeen PVC. De stroken zijn opgebouwd uit meerdere 

lagen PVC-folies en dragers, afgewerkt met een zware slijtvaste transparante toplaag. Dankzij de huidige 

technieken zijn PVC vloeren bijna niet van een echte houten vloer te onderscheiden. Een PVC vloer is sterk 

en duurzaam, eenvoudig in onderhoud, stabiel stil en zeer geschikt voor  vloerverwarming.

TipTop Vloeren al meer dan 10 jaarHET adres voor uw vloer!

Deze maand hebben wij mooie PVC vloeren aanbiedingen!

Klik PVC vloer, 6 kleuren nu van € 34,95 
voor € 29,95 p/m²
PVC vloer, incl egaliseren en leggen v.a. € 49,95p/m²

TFD PVC, toplaag 0,7mm, incl egali-seren en leggen nu voor € 54,95 p/m²

ACTIES

Europees Eiken Duo plank 22 cm breed. Rustiek AB compleet behandeld in 

kleur naar keuze voor € 59,95 p/m²
Rustiek Eiken
lamelparket naturelof gerookt/witte olie,compleet gelegd,incl. plinten en

ondervloer. 
Nu € 62,50 p/m²!
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• gratis parkeren
•  gevarieerd aanbod• 32.500 m2 woon & winkelplezier• ruime openingstijden•  keurmerk schoon en veilig (K.V.O. 3e ster)

• goed bereikbaar         • electrische laadpalen

*  kijk naar de koopzondag ladder elders in deze krant welke winkels wanneer geopend zijn of kijk op www.ravelijncenter.nl

AL MEER DAN 10 JAAR
TIPTOP VLOEREN

KOOPZONDAGEN*
3 DEC, 10 DEC,17 DEC, 24 DEC26 DEC (2E KERSTDAG)& 31 DEC

DOE MEE MET DEKERSTPUZZEL

BIJ DE BEDDEN

GROTE SHOWROOMOPRUIMING

like OnS: FACEBOOK.COM

Europees Eiken Duo plank 22 cm breed. Rustiek AB compleet behandeld in 

Formaat:   Tabloid
Bedrukking:   Full Colour
Opmaak:   Zeeman Reclamegroep BV

Koopzondag 4 februari  
Aanleveren advertenties:  Maandag 15 januari
Verspreiding:  Donderdag 1 februari
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Verspreidingsgebied
Den Helder, Julianadorp, Schagen, Schagerbrug, Callantsoog, De Stolpen, 
St. Maarten, St. Maartensbrug, St. Maartensvlotbrug, Petten, Burgerbrug, 
Burgervlotbrug, Eenigenburg, Warmenhuizen, Tuitjenhorn, Waarland, 
Dirkshorn, Rijp, Stroet, Valkkoog, Hollands Kroon, Wieringerwaard, ‘t Zand, 
Oudesluis, Anna Paulowna, Breezand, Van Ewijcksluis, Den Oever, Oosterland, 
Hippolytushoef, Westerland, De Haukes, Wieringerwerf, Slootdorp, 
Kreileroord, Middenmeer, Barsingerhorn, Kolhorn, Haringhuizen, Lutjewinkel, 
Winkel, Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp, ‘t Veld, De Weel, Zijdewind, Moerbeek.

Den Helder

Schagen

Hollands Kroon

Advertentie Formaat (bxh) Prijs

1/4 pagina staand 127 x 190 mm 245,- euro

1/2 pagina liggend 260 x 190 mm 450,- euro

1/1 pagina 260 x 398 mm 825,- euro

U kunt uw advertentiemateriaal en redactie mailen naar sabine@zrgbv.nl


