Van 9 t.e.m. 24 december alle dagen open

Elcado | Weg naar Zwartberg 86, 3660 Oudsbergen | +32 (0) 85 40 81 | info@elcado.be
Volg ons op

en

voor nog meer promo’s en koopzondagen.

Wij aanvaarden: eco cheques, consumptie cheques, unizo geschenkbonnen, oudsbergenbon

SHOP ONLINE

AUTO DIFFUSER
Navulbaar, metalen houder.

BEKERS EN KOPJES
Diverse motieven/teksten.

PIZZA BORD
Set 6 delig melamine.

€17,90

€3,50 - €4,95

€10,90

WIRE MAND
Zwart diameter 25cm,
hoogte 14cm.

FRESH PRESS
350ml.

WINDLICHTEN
Calma 14cm, 20cm of 23cm.
Met kaars.

€15,95

RIBBELVAAS
18cm of 24,5cm.

€16,95-€29,95
TEA LIGHT

€11,95

LEAFLOW
Geef je planten water zonder te knoeien.
Set van 3.

€10,50

€12,95 - 19,95 - €27,50

KRUIDEN POTJE
Voor meedere kruiden.

€21,99

€5,95

GEURKAARS

€13,

90
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VOEDERSCHAAL
Diameter 27cm, groen

LICHTBOOG AANSTEKER
Oplaadbaar met USB.

€20,95

€19,90

Ontdek meer op elcado.be en nog veel meer in de winkel

E8 PIANO BLACK
17 verschilllende koffie specialiteiten
waaronder espresso, latte, flat white…

€1299

GRATIS levering en installatie, GRATIS Maes koffie en
+ ELCADO GESCHENKBON T.W.V. 64,95€
Z10 ALUMINIUM BLACK
De allernieuwste Jura met vernieuwde koffiemolen,
zetgroep en zowel warm als koud brew specialiteiten.

€2599

Maak kennis met onze Elcado thee
Een assortiment van heerlijke kruiden- en fruitinfusies.

THEE INFUSER

€9,99

GRATIS levering en installatie, GRATIS Maes koffie en
+ ELCADO GESCHENKBON T.W.V. 130€
KAMBUKKA

OLYMPUS
300 ml lekvrij, 6u warm , 11u koud,
past onder je espresso

€24,90

TEA BOTTLE
De ideale drinkfles met thee infuser. 460ml, 6u warm, 12u koud.

€39,99

ETNA
€32,90
300ml, lekvrij, 5u warm, 11u koud,
3 in 1 deksel, past onder je espresso

Ontdek meer op elcado.be en nog veel meer in de winkel
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MESSENBLOK
Twin pollux, 6 delige messenset

€189 €119,00

BLENDER

MULTILINE
inox bakpan 28cm

€199,

99

€179
GRATIS vacuüm machine twv €74,99.
Hierdoor kan je vacuüm blenden en
blijft alles langer vers

FRESH & SAFE
7-delige startset.
Vacumeer set. Houdt tot
5x langer vers

+ GRATIS ALU PLUS 3 CERAFORCE
BAKPAN 20CM TWV €60

ALU PRO 5 DURASLIDE
Wok 30cm

€99 €79,00

€115 €89,50

INTENSE 5
3-delige set.

ZWILLING
5-delige set true flow.

€607 €485

€279 €179

PANNEN SETS VAN 2
Alu pro 5 duraslide titanium.

LAGE KOOKPOT MET DEKSEL
Apollo 7

24+28cm €188 €139,00

€169 €99,00

20+24cm €168 €125,00
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Ontdek meer op elcado.be en nog veel meer in de winkel

KEUKENWEEGSCHAAL

WAFELVORK

€29,99

€6,95
WAFELIJZER
WA2224

STAPELBARE KOELREK
Set van 3

€99,99

€17,50

Fritel is een Belgisch merk
Thermometer spatel
Doos ronde uitduwvormen
Wegwerp spuitzakken 50 stuks 37x25
6dlg spuitmond effen inox
6dlg spuitmond gekarteld inox
Premium tulbandvorm 24cm

€ 17,99
€ 15,99
€ 7,50
€9,50
€ 9,50
€ 27,50

WAFELIJZER
WA1451 4x7

€59,99
Fritel is een Belgisch merk
Ontdek meer op elcado.be en nog veel meer in de winkel

GOBEL BAKSPRAY

€6,90

MY FAMILY COOK BOOK

€24,99
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STOOFPOT MET DEKSEL
Verzot op stoofpotjes maar niet op zware potten?
Deze featherweight heeft alle voordelen van een klassieke
gietijzeren stoofpot maar is half zo zwaar.
22cm €109,99 €79,00
26cm €139,00 €95,00

BIJ AANKOOP VAN STOOFPOT OF PAN
€5 KORTING BIJ AANKOOP VAN €25
LIEVE & PATRICK

OVENSCHOTEL
Hoogwaardig porselein. Mag in de diepvries & oven.
Houdt 30 min warm als het eten op tafel staat.
Rechthoek 22cm, 25 cm, 32 cm, 40 cm
€19,90 - €24,90 - €32,90 - €44,90
Vierkant 21 cm, 28 cm, 36 cm
€22,90 - €29,90 - €39,90
Verkrijgbaar in de kleuren donkergrijs, ecru en rood

HAPJESPAN
Met deksel 26cm, 3,8L

€139 €104,99
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KRUIDENINFUSER

€17,

90

BARCELONA PAN
28cm

€79,00

+GRATIS Barcelona pan 20cm

TINNY KINDERMES
Met rode handbescherming.

SERVEERTANG
Met silicone, 24cm.

SPATEL
Met silicone, 32cm.

€24,95 €19,95

€17,95 €13,95

€22,50 €17,95

Ontdek meer op elcado.be en nog veel meer in de winkel

ALLESSNIJDER
G50

EASY FRY & GRILL
EZ501810 - Hete lucht friteuse en grill
met 8 programma’s.

€179,99

€104,99

GOURMET
RE12A810 - Voor 6 personen

€49,99 €34,99

STEENGRIL
SG2180

€89,99
MIXER
Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

BROODBAKMACHINE
SD-B2510WXE

€149

€169,99

Fritel is een Belgisch merk

KEUKENROBOT
KVL4100S - 1200W - 3 kloppers

€299,99 OP=OP

CROQUE
SW1450

€59,99
Fritel is een Belgisch merk
COOKING CHEF KEUKENROBOT
1500W met inductie koken, geïntegreegd wegen,
geconnecteerde app, 5 kloppers

€1369,99

SOEPMAKER
SB2970

€69,99

OPTIGRILL
GC712D12 - Perfect
grill-resultaat van rood
tot goed doorbakken

€159,99

Ontdek meer op elcado.be en nog veel meer in de winkel
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BODY PARTNER ADVANCE
YD3090S1 - Weegschaal met geconecteerd meetlint.
App voor opvolging, sport- en voedingscoaching.

€149,99 €89,99

HAARDROGER
CF9530 - Met roterende borstel

JUICY BLENDER
Oplaadbare personal
blender voor al
je smoothies en
eiwitshakes

€64,99 €39,99

€39,99

STIJLTANG
BAST397E - 5 temperaturen tot 235°C, meedraaiend
snoer en afneembare kammen

€69,99 €39,99

BABYLISS HAARDROGER
2400W

€99,99 €59,99

SHIATSU MASSAGEKUSSEN
ME88949 - Massage voor de nek, schouders, rug
en benen. 4 roterende massage koppen
met afstandsbediening

€59,99
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WARMTE NEK- EN SCHOUDERKUSSEN
DR1678A - Met 5 standen, machine wasbaar

HAAR- EN BAARDTONDEUZE TITANIUM
BAE978E

€44,99

€59,99 €54,99

Ontdek meer op elcado.be en nog veel meer in de winkel

+ GRATIS 1/2KG
STOOFVLEES OF VIDE

Cirqula - de kom die in de frigo, diepvries, microgolf en
vaatwas mag. En super mooi oogt op tafel.

LIEVE & PATRICK

Afvalbakje

€7,99

Cirqula rond 350ml - 3000ml

€5,50 - 15,90

Kruiden pot

€9,99

Microgolf deksel
Past op alle maten

€5,95

Cirqula rechthoek 500ml - 3000ml

€6,99 - 16,99

Lunchpot klein 300+120ml
Lunchpot groot 500+200 ml
Mag in de diepvries, frigo, microgolf
en afwasmachine. Diverse kleuren.

€14,99

€32,99

€9,99
Bestek ellips
Handig meeneembetsek in metaal

Isoleer lunchpot
8u warm en 12u koud.
Diverse kleuren.

€12,99

Droogrek voor flessen & rietjes

Sea life drinkflessen
500ml, houd 12u warm en 24u koud
Meerdere dessins beschikbaar.

€30,00

€22,50

Flessenborstel beuk en silicone

€9,95
Startset - Maak zelf je bruiswater.
Het toestel is gemaakt van bijna 100%
hernieuwbare biocomposiet.
Gas en siropen ook verkrijgbaar

€89,95
Ontdek meer op elcado.be en nog veel meer in de winkel

+GRATIS 2 extra flessen twv €12,95
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Kledinghangers
Set van 4
Zwart of zilver

Kledingrek
Small 60cm breed
Wit of zwart

Droogrek
Zwart of wit

€69

€13,95

€129

Large 100cm breed
Wit of zwart

€149
GRATIS
kledinghangers
twv €13,95

Wasmand
opvouwbaar

€32,95

GRATIS
Wasknijper tasje
twv €10,5

Vouwplankje

€14,

95

Stoomgenerator
GV9820 9 bar
Stoomstoot 750g/min

Stoomgenerator
GV9554 8 bar
Stoomstoot 530g/min

€499,99

€369,99 €199,99

€100 CASH BACK van 15/11 tem 31/12/2021

Strijkplank
124x38
Denim black

€105 €79,00

Pluizendief

Handstomer

€39,

€119,99

99
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Ontdek meer op elcado.be en nog veel meer in de winkel

X-FORCE-FLEX
RH9879WO - Autonomie 45 min

€399,99
€319,99 - €70 CASHBACK=

€249,99

STOOMREINIGER
BHSM168U-QS - Steammop delta met 7 accessoires en
uitneembare handunit. Doodt 99,9% van
alle ziektekiemen.

€149,99

STOFZUIGER
RO7799EA - Silence force Allergy
met parket borstel, turboborstel…

€299,99 €149,99

ROBOT STOFZUIGER
RR7427WH - Stofzuigen en mopping functie

€399,99
€319,99 - €70 CASHBACK=

€249,99

LEIFHEIT RUITENWASSER NEMO
Ruiten zonder strepen

€74,99 €64,99
Ontdek meer op elcado.be en nog veel meer in de winkel
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OVENHANDSCHOEN
16x35 Forest green

€16,95
PANNENLAP/2 STUKS
20x20 2-pack Forest green

€16,95
KEUKENHANDDOEK/2 STUKS
50x70 2-pack Forest green

€10,95

GLOBAL KOKSMES 20CM
Met messenslijper.

€109,00

GIETIJZEREN STOOFPOT
Verkijgbaar in pitch black, olive, dusky pink, chilly red.
Diameter 20cm, 24cm en 28cm

BIJ AANKOOP VAN STOOFPOT OF PAN
€5 KORTING BIJ AANKOOP VAN €25

€74,99 - 99,99 - 119,99 -20% KORTING
LINE
Peper- of zoutmolen

BRAADSLEDE
Inox 24x30cm. Kan gebruikt worden
op uw fornuis & in de oven

€39,99

€159,99 €79,99

DUNSCHILLER
Y-model set 3 delig.
Dunschiller, julienne & voor zachte vruchten

€21,95

LIEVE & PATRICK

CHECKMATE
Peper- of zoutmolen

€45,90 €27,90

SERVEERVORK

€17,50

SNIJPLANK
Professionele snijplanken met levenslange garantie
15x27cm - 27 x40cm - 30x30cm

€18,50 - €38,50 - €33,50

12

Ontdek meer op elcado.be en nog veel meer in de winkel

MAT BESTEK
16 delig

€69,95

OVENSCHAAL MERIDIAN

€14,95 - €39,95

MERIDIAN

€3,25 - €12,50

WIJNGLAZEN BACH
Set van 4 .

€21,90 - €25,90
CUVEE
Set van 6.

KINDERSERVIES
5-delig, leeuw of flamingo.

CUCINA PASTASET
5-delig.

€19,95 - €34,95

€39,90

€24,95

LANA
Drinkglas lana 32cl, set van 4
Vershillende kleuren beschikbaar

ZONE FLESSENSTOP BIRD
Zwart of grijs

PLACEMAT
35cm

€17,95

€10,90

€19,99

Ontdek meer op elcado.be en nog veel meer in de winkel
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De producten van The Gift Label zijn vegan en bevatten geen
sulfaten, parabenen of kleurstoffen. De verpakking is van
100% gerecycleerde materialen.
Handzeep € 9,99
Handlotion € 13,99
Douche olie € 16,99
Body butter € 18,99
Candle € 25,99
Hand soap & lotion + body wash & lotion € 35,99
Maak je keuze uit de verschillende quotes.

De juwelen van Label Kiki zijn van RVS met een gouden plating.
Hierdoor blijven de juwelen heel lang mooi en zijn ze extra sterk.
Armbandjes
Earcuffs
Oorbellen
Ketting kort
Ketting medium
Ketting lang

€ 19,95
€ 14,95 Per stuk
€ 29,95 Per set
€ 29,95
€ 29,95
€ 34,95

STACKERS JUWELENDOOS
De juwelendoos die meegroeit met jouw juwelen
collectie. Ook verkrijgbaar in wit & taupe.
Juwelendoos top (met deksel)

€32,95

Juwelendoos lade

€23,95
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Ontdek meer op elcado.be en nog veel meer in de winkel

Kandelaars
Crassula in black &
white basket

€37,99
Euphorbia Canarias
cactus XXL with basket

€149

S
M

€10,95-€15,95
Spitskaarsen 2 stuks

€9,95
Cilinderkaarsen

€7,95-€9,95

€9,99
€15,99

VAZEN
Ook in kleur moss, chocolate

GENTLE MANS HARDWARE
Kaarsendover gold

Allure wave sand

€13,99

€39,95
Allure wave sand large

€43,95
VAAS MANON

€24,95 - €39,95

GEURSTOKJES
Noir Gallery 120ml

€19,95

GEURKAARS
Noir Gallery 220g

€14,95
Noir Gallery 550g

€24,95

Ontdek meer op elcado.be en nog veel meer in de winkel
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FLIP PREMIUM
Luxe on/off wekker in alluminium, oplaadbaar.
Toestel omdraaien om aan of uit te zetten.
Diverse kleuren beschikbaar.

€49,99

GINGKO
Oplaadbare leeslamp, 48u,
overal inzetbaar, 4 lichtsterkten.
Ook verkrijgbaar in wit.

FLIP +
On/off wekker, met rubberen
afwerking, met batterij,
toestel omdraaien om aan
of uit te zetten.

€99,99

€39,90
ABEAN
In-ear bluetooth
headphone.
20u playtime
Qi charging.
in meerdere
kleuren verkrijgbaar.

€69,95

POWERSOUND PINK
Powerbank & bluetooth speaker muziek.
Diverse kleuren beschikbaar.

€79,90

Al 88 jaar staat Elcado
voor jullie klaar!
1970 Mijn opa komt vroeg te
overlijden en op 21 jarige leeftijd
nemen mijn ouders (Guido & Martha)
de winkel over. Ondertussen wordt er
beetje bij beetje bijgebouwd en groeit
het assortiment ijzerwaren, elektro
en geschenken. De naam Elcado, van
elektrisch cadeau, wordt ook in die
periode gekozen .
1933 Mijn grootouders starten de
winkel Huis Jansen-Awouters. Als
je goed kijkt zie je op de foto, in de
deuropening, mijn opa Jan Jansen
(Jentje van Hiepke) en mijn oma
Helena Awouters staan.

2011 We bouwen nog maar eens een
stukje aan de winkel tot 400 m² en
renoveren grondig.
2005 De 3de generatie komt er
aan: Eef van Guido van Jentje van
Hiepke, ikke dus. Op de foto sta ik
met mijn steun en toeverlaat. En
mama en papa kunnen met pensoen.
Dat is voor papa net iets moeilijker.
Langzaam verandert Elcado helemaal
naar mijn interesses.

2021 Samen met mijn team verwelkom ik jullie graag in onze winkel en
helpen we jullie met het maken van
de beste keuze in electro, kookgerief,
huishoud- en geschenkartikelen.

