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Specialist in duurzaam wonen
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Kijk voor meer inspiratie op hubo.nl

Bespaar op
je energiekosten

Met relatief kleine projecten verduurzaam je al snel, zoals bijvoorbeeld door
het dichtmaken van kieren en gaten. Dat duurzame huis zorgt voor winst op
drie fronten: je geeft iets terug aan de wereld, bespaart op energiekosten én
verhoogt de waarde van je huis. Hubo helpt je op weg door klus- en
bouwmaterialen te voorzien van het Groene Keuze label. Zo zie je direct
of je een duurzame keuze maakt.
Vragen over oplossingen? Of over duurzaamheid? Ga naar de Hubo bij jouw
in de buurt op kijk op hubo.nl/groenekeuze.
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Duurzaam tuinieren
met een regenton
• Met een regenton verbruik je minder leidingwater,
waardoor de vraag naar drinkwater minder hard
stijgt. Dit regenwater is zelfs nog beter voor je tuin
dan leidingwater. Goed voor je portemonnee en het
milieu.
• Hoe je dit aanpakt? Zet een regenton op de
regenpijp van een klein dak, bijvoorbeeld een afdak
van een tuinhuisje. Bij grote daken loopt de ton al
snel over.
• Zet de ton op een verhoging, zo past je emmer of
gieter onder het kraantje.
• Zuiver regenwater is beter voor je planten. Vermijd
dat afgevallen bladeren van bomen via het dak en

langs de regenpijp in de regenton komen.
• Plaats de regenton bij voorkeur op een
schaduwrijke plek. Zo blijft het regenwater koel en
helder en groeien er minder snel algen in het water.
• Gebruik een goed sluitend deksel, zodat het water
geen muggenbroedplaats wordt. Zo’n deksel wordt
meestal meegeleverd bij de regenton, net als een
kraantje.
• Let bij het aansluiten van een regenpijp op
voldoende overloop voor extreme buien.
• Wist je dat regenwater ook heel goed is voor
kamerplanten? Het bevat minder kalk en zouten
dan kraanwater.

Maak een insectenhotel

Insecten hebben tegenwoordig te weinig plekken voor een
nestje. Met een insectenhotel help je ze een handje! Dit maak
je van natuurlijke en duurzame materialen. Scan de QR-code
en ga aan de slag!
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FEITEN OVER LED

Verlichting is erg veranderd sinds de gloeilamp. Met LED-lampen kun je genieten van de kwaliteit licht
die jij wilt, maar dan met een aanzienlijke energiebesparing en een lange levensduur Naast reguliere,
niet dimbare LED-lampen, biedt Philips ook verlichting aan die uniek is in zijn soort.

40% LED

 Op dit moment zijn er gemiddeld 40% van de
lichtpunten in een huis verLED in Nederland (in
2017 was dit nog maar 23%).

192 mln!

Nog 24 te
gaan

 Over heel Nederland
zijn dat nog 192 miljoen
lichtpunten die verLED
moeten worden.

 Een huishouden heeft
gemiddeld 40 lichtpunten,
dat betekent dat 24 lichtpunten nog een gloeilamp
of halogeen lamp hebben
die te verLEDden
zijn.

CO2 emissie

10x langer

 Als al deze lichtpunten
verLED worden, is dat
een besparing van 675
kiloton CO2 emissie, wat
gelijk staat aan 33 miljoen
bomen! Dat is ruim 8.000
hectare aan bos, wat gelijk
staat aan 2x alle
voetbalvelden
in Nederland.

 Een LED-lamp gaat
10x langer mee, wat er voor
zorgt dat jij minder vaak een
lamp hoeft aan te schaffen,
minder grondstoffen verspilt
en daardoor bijdraagt aan
een groenere toekomst.
Een win-win situatie dus!

Tot -90% energie € 10,- per jaar
 Deze besparing aan CO2 emissie komt door
het lagere energieverbruik van een LED-lamp
ten opzichte van een gloei- of halogeenlamp:
met een LED lamp bespaar je tot 90% op je
energieverbruik.

 Dit zorgt ervoor dat je gemiddeld per lamp
€ 10,- kan besparen op je energierekening
per jaar.

Gebruik onze LED calculator op hubo.nl/ledcalculator en ontdek
precies hoeveel jij bespaart.
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Philips WarmGlow LED lampen
Hoe meer je dimt, hoe warmer het licht. Maar niet alle LED’s dimmen hetzelfde. De Philips LED-lampen
met WarmGlow-dimfunctie werken net zoals traditionele gloeilampen. Hoe meer je het licht dimt, hoe
warmer de tint waarmee ze schijnen. Andere LED-lampen worden gewoon minder helder, zonder
knusse gloed.

Philips SceneSwitch LED lampen
Eén lamp, drie instellingen. Werkt gewoon met je bestaande lichtschakelaar. Zo creër je ook zonder
dimmer een intieme sfeer. Je hoeft de lamp alleen maar in de fitting te draaien: daarna kun je
lichtschakelaar gebruiken om de lamp op 100%, 40% of 10% helderheid in te stellen.
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ISOLEER JE HUIS

Met relatief eenvoudige oplossingen
bespaar je al gauw vele euro’s.
Wij zetten er een paar op een rij.
-R
 adiatorfolie op de muur achter de radiator
kaatst de stralingswarmte van de radiator terug
de kamer in. Je bespaart al gauw € 30,- per
jaar (bij een niet geïsoleerde buitenmuur).

30.-

Radiatorfolie

50 x 250 x 2 mm 4.99 3.99
50 x 600 x 2 mm 9.99 7.99
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20%
KORTING

vanaf 4.99

3.99
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- Met buisisolatie voorkom je onnodig
warmteverlies. Dit breng je aan om
verwarmingsbuizen en waterleidingen. Per meter
verwarmingsleiding met buisisolatie bespaar je 3
m2 gas op jaarbasis. Dat is € 2.40 per jaar.
- Met het dichtmaken van naden kieren bespaar je
al snel € 60.- per jaar. Controleer dus de hotspots
in je huis en begin bij de brievenbus!

2.40

Buisisolatie

Verkrijgbaar in diverse diameters.
Prijsvoorbeeld: 12 mm

20%
KORTING

0.59

0.47

Energie besparen?
Denk bij het isoleren
van je huis ook aan
je voordeur!

20%

op Cando Comfort
KORTING voordeuren
Dé geïsoleerde voordeur!

- Isolerend vanwege geïsoleerde kern
- Vormvast door
stabilisatieschermen
- Duurzaam door lange levensduur
- Makkelijk in onderhoud
-G
 een kwetsbare stijl-dorpel
verbinding

Prijsvoorbeeld:
ML 880 (exclusief glas)

vanaf

865.-

*

* Korting is niet geldig op glas, beslag,
hang- en sluitwerk en bewerkingen.

60.Polystyreen
isolatieplaten

25%
KORTING

Deltafix

Brievenbusafdichting

Te gebruiken voor diverse soorten isolatie:
van de vloer tot aan het dak.
100 x 50 cm, in
verschillende diktes.

10.99

Met borstel
Kunststof (wit of bruin) 3.99 2.99
Aluminium (aluminium
of aluminium wit) 19.99 14.99

vanaf

2.99
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WATER
BESPAREN

Hansgrohe

Handdouche
Myselect

Bespaar met een
waterbesparende
douchekop 20% op
water en energiegebruik.

Moderne doucheset
met een stijlvol design.
De handdouche is 110 mm
groot. Met de Select knop
schakel je snel en eenvoudig
tussen de 3 straaltypen.
De handdouche is voorzien
van het Quick Clean
anti-kalksysteem.

125,-

ENERGIE
BESPAREN

106.

25

Met deze slimme
stekkerdozen
bespaar je
eenvoudig energie.

KlikAanKlikUit

Binnen- of
buitenschakelset
Type APC3-2300R
Type AGC2-3500R

32.99 24.75
44.99 33.75

vanaf

24.

75 25%
KORTING

ENERGIE
BESPAREN

BATTERIJ
OPLADEN

Met een tijdschakelklok
schakel je op elk
moment een
apparaat in of
uit. Zo bespaar je
energie!

Kost gemiddeld
0,40 eurocent.
Na ± 6 keer opladen
heb je de meerprijs
van een oplaadbare
batterij er al uit.

GP

Recyko
Oplaadbare batterijen

Qlink

Tijdschakelklokken

Verpakking à 4 stuks.
AAA 16.99 10.19
AA
19.99 11.99

vanaf

vanaf

3.

74 25%
KORTING

10.

19 40%
KORTING

Hubo: totaaloplossing voor iedere klus.
Kijk voor adressen, openingstijden en koopzondagen op hubo.nl.
Bekijk de folder op hubo.nl of download de Allefolders app .
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