
Elcado 
Weg naar Zwartberg 86
3660 Opglabbeek-Oudsbergen  
www.elcado.be
info@elcado.be



Ontdek meer op elcado.be en nog veel meer in de winkel2

We delen onze visie graag met jullie! 

Weg naar Zwartberg 86
3660 Oudsbergen
+32 (0) 89 85 40 81
info@elcado.be

Op zoek naar een leuk cadeautje 
maar last van keuze stress? Geef dan 
onze origineel verpakte cadeaubon! 
De Elcado cadeaubon blijft geldig.

Van 8 t.e.m. 24 december  
alle dagen open.

Acties geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen onder 
voorbehoud van drukfouten. Alle info en voorwaarden 
in de winkel.

Ons verhaal
 
We zijn een familiebedrijf gestart in 1933. En zoals bij elke warme familie zit zorgen 
in onze genen. We zorgen in de eerste plaats voor onze klanten, maar uiteraard ook 
voor onze medewerkers, onze leveranciers, de omgeving en het milieu.

We ondernemen warmhartig, eerlijk en respectvol met een streven 
naar duurzaamheid. Zo hebben we steeds oog voor innovaties en 

volgen we nieuwe trends op de voet.

Ook voor onze merken leggen we de lat hoog. We kiezen 
steevast voor kwaliteit en duurzaamheid. Alle producten 
worden dan ook uitvoerig door ons getest vooraleer ze een 
plekje krijgen in onze rekken.
 
Wil je nog meer over ons te weten komen?  
Volg ons dan op Facebook en Instagram.

 
Liefs Eef



Ontdek meer op elcado.be en nog veel meer in de winkel 3

Blijmakers
Met jou is alles leuker

ROBOT ARTISAN IMPERIAL GREY
Iconische keukenrobot die past in iedere keuken. In een 
prachtig mat grijze kleur. Hier wordt iedereen blij van.
€769,99 €479,99 

RAINBOW CLOUD BATH BOMB
Fleur je dag en je badkuip op met deze leuke en 
kleurrijke regenboog bath bomb van Gift Republic! Leun 
achterover en ontspan terwijl deze wolk bruist en een 
magisch regenboogspoor achterlaat.
€8,25 

SCHAAPJE
90 sec in de microgolf,  
90 minuten heerlijke  
warmte.
€19,95 

LUNCH BAG OLIVE
Deze geïsoleerde tas is groot genoeg voor je lunch-
trommel, een stuk fruit en een waterfles en zorgt 
ervoor dat ze lekker koel blijven. Het oprolbare ontwerp 
maakt het gemakkelijk te dragen, neer te klappen of 
aan een andere tas of aan het stuur van een fiets te 
bevestigen.
€24,95 

SILHOUETTE BIRD
Small €34,95 
Large €42,50

SILICONE  
POTONDERZETTER

€8,95 

KINDERMESJE
Dit mesje is zo ontworpen dat kinderen 
vanaf 3 jaar alles kunnen snijden wat je 
met een schep mes kan, behalve je vingers
€13,95

MINI NIRVANA WEKKER
super schattige mini wekker 7cm hoog
€14,50 

HANDMATIG BROODSNIJMACHINE 
zwart of rood
€145 €129

KROKETTENMACHINE
Zelf gemaakte kroketjes tovert 
een glimlach op ieders gezicht.
€24,99

BLIKOPENER CAN-DO
€25,25 
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STOOFVLEESBOX
Een lekker stoofpotje, dat is dagelijkse kost op zijn 
best. Met deze mooie geschenkdoos ben je zo vertrok-
ken: De Dagelijkse Kost-stoofpot 22cm, het stoofvlees 
recept van Jeroen Meus, handige keukenhanddoek en 
een speciale kruidenmix.
€79,90

HAPJESPAN
26 cm met deksel, 3,8 L inox 

met keramische coating
€159,99 €104,99

SNIJ-EN ONTDOOIPLANK
60% verkorting van de ontdooitijd, andere kant is snijplank,
zester en messenslijper.
€29,99

ELEKTRISCHE PEPER OF ZOUTMOLEN
Inclusief batterijen.
€19,99

TAJINE 32 CM
Verkrijgbaar in zwart, rood, terracota, geel en groen.
€79,99 €59,99

NOOTMUSKAAT RASP
Geschenkverpakking 
met 3 soorten peper
€32,50

FAVORIET VAN EEF
Multi inzetbaar: voor nootmus-

kaat, maar ook voor kaneel 
peper… handig opbergvakje 

voor de reserve noten en een 
dopje onderaan zodat het niet 
knoeit in de kast! Gewoon de 

allerbeste.

60% SNELLER 
ONTDOOIEN
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APOLLO SOEPPOT
24cm, 8L + GRATIS Pasta inzet
€388 €209,- 

APOLLO KOOKPOT 
18CM, 20CM, conische 
sauteuse 20cm
€515 €379,- 

INTENSE KOOKPOT 
18cm, 20cm, 24cm met deksel.
€705 €499,-

INDUSTRY HAPJESPAN 24CM 
met dubbelwandig deksel
€265 €129,- 

WOK INDUSTRY 5 30CM 
met 2 grepen
€189 €99,- 

KOOKPOTTEN ZWILLING
16, 20 en 24cm, 20cm laag en steelpan 16 cm 
€279 €189,- 

MULTILINE 7 
Diamter 28 cm.
+ GRATIS alu plus 2 
ceraforce 20cm 
twv €60
€209 €199,- 

ALU PLUS 3  
CERAFORCE
Keramische pannen 
28cm +GRATIS pan 
24cm
€168 €109,- 

ALU PLUS 3  
DURA SLIDE
Teflon pannen 28cm 
+GRATIS pan 24cm
€168 €109,- 

FAVORIET VAN LILIANE
Nieuwe keuken is nieuwe 
kookpotten, zei ik jaren 

geleden! Blij dat ik
toen voor Demeyere koos. 

Door het dubbelwandig deksel
ontsnapt er geen warmte

en kan ik zeer energiezuinig 
koken. Zalig !

DEMEYERE GEMAAKT IN BELGIË
30 JAAR GARANTIE

Weet jij wanneer je best een inox pan gebruikt? 
Ken je het verschil tussen een teflon of 
keramische antikleeflaag? We helpen je steeds 
de juiste keuze te maken.

i
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You are golden
COCKTAILRIETJES
Set van 4 korte uit rvs 
goud
€9,95

COCKTAILMAATJE 
Uit rvs goud 30/50ml
€8,95

BARLEPEL 
Uit RVS goud
€8,95

VUURSTOKJES
€1,99

PROSECCO BATH BOMBS
€9,60

GLAZEN
29,5cl met gouden rand 4 stuks
€19,95

CHAMPAGNE COUPE 
35cl met gouden rand set van 2
€19,95

THEEPOT 
100cl Tokio
€29,95

DRINKFLES 
24u koud en 12u warm.
Uitgebreid assortiment 
in de winkel.
€30,-

JUWELEN 
Juwelen van Label Kiki zijn van 
RVS met een gouden plating. 
Hierdoor blijven de juwelen heel 
lang mooi  
en zijn ze extra sterk.

Oorbellen  €29,99
Armband  €22,95
Ketting  €34,98

BESTEKSET
24-delig
€309,99 €199,99

CRÈME BRÛLÉE  
BRANDER
€29,99

ELCADO THEE
Ruim assortiment van heerlijke 
kruiden- en fruit infusies.
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You are golden

PIZZA SERVEERPLANK €7,90
28.5cm Set van 2

PIZZA STEEN €14.95
Diameter 32 cm

PIZZA SNIJDER €4,90 PIZZA SCHOP €19,90
66x31x35

CASTARD 
Kookpot gietijzer
Verkrijgbaar in mat zwart en glansgroen

18cm  €48,50 €33,95
26cm   €89,99  €62,99
ovaal 33x25  €104,99  €73,50
braadpan 28,5x43,3  €44,99 €31,50
Ovenschotel 35,5x23,5  €59,99  €41,99

Mag op je inductievuur en in de oven. 
Ook ideaal voor je BBQ, buitenkeuken…

-30%OP=OP

PIZZA OVEN
Met pellets gestookte pizza oven. binnen 2 minuten is 
een pizza klaar. Super handig, je kan de pizza steen 
draaien tijden het bakken. Op die manier is je pizza 
overal gelijkmatig gebakken 
€299
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KEUKENROBOT PROSPERO +
3 deeghaken, foodprocessor, rasp, vleesmolen, sapcentri-
fuge, frtuipers en blender
€299,99 €249,99 

OPTI GRILL + XL
€299,99 €249,99 - €50 CASHBACK= 

€199,99

RACLETTE GRILL PLANCHA
€74,99 - €15 CASHBACK= 

€59,99

QUICKCHEF
1000W mixer, klopper en hakpot.
€67,99 €49,99

PROFI LINE RVS
Vacumeer toestel. Bewaar je voeding 5x langer.  
Te gebruiken met zakken, rollen en bewaardozen.  
Ook ideaal om sou-vide mee te koken. Volledige startset.
€159,-

ZESTER
ideaal voor het raspen van harde kaas, gember,  
zeste van citroen, chocolade…
€24,99 €19,99

FAVORIET VAN LILIANE
We eten graag een stukje 

vlees. En het is altijd zonde als 
dit dan niet perfect gebakken 

is. Met de optigrill is de 
cuisson altijd perfect! En ik 
kan ondertussen rustig de 

tafel dekken. 

S U P E R P R O M O

RASP
Onmisbaar voor iedere kok. Microplane: door de lasertech-
niek zijn de bladen vlijmscherp. Hun slogan: sharper is 
better zegt alles.
€32,50 €29,95
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E8 PIANO BLACK
Jura volautomaat met profes-
sionele koffiemolen waarmee 
je met 1 druk op de knop de 
perfecte cappuccino, latte, flat 
white… mee maakt
€1299

E4 PIANO BLACK 
Jura volautomaat met 
professionele koffiemolen 
voor zwarte koffie
€799

GRATIS STARTKLAAR MAKEN VAN UW MACHINE
GRATIS MAES KOFFIE

GRATIS MAES KOFFIE 
GRATIS ONDERHOUDSKIT TWV €60
GRATIS STARTKLAAR MAKEN VAN UW MACHINE

STAAFMIXER M160
DE BESTE STAAFMIXER AAN  
EEN SCHERPE PRIJS!
Met multimes, levenslange  
motor garantie
€149.80  €119,90
Cordless plus. oplaadbare mixer  
met 15,000 t/min, met 3 mesjes.  
5 jaar garantie
€358,99

MOK €8,75

Wist je dat  je bij een herstelling 
van een Jura, je altijd een 
vervangtoestel krijgt bij Elcado?

i

S U P E R P R O M O
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MASSAGE GUN
Intelligent massagepistool voor het verminderen van spierspanning en 
voor het masseren van pijnlijke spieren na het sporten.

Witt Super Hit Master geeft je intelligente, diepwerkende spiermassage 
die spanning loslaat na stress en pijn verlicht na repetitief en stressvol 
werk, sport of andere activiteiten.

5 verschilllende verwisselbare massagkoppen bijgeleverd.

€349.99

BLOEDSOMLOOP STIMULATOR
verlicht zware en pijnlijke benen dmv 
stimulatie van de bloedsomloop
€359.99

ULTIMATE EXPERIENCE MAESTRIA (CV9920F0)
compacte haardroger met 9 verschillende warm-
testanden met air-to-care technologie. Blaasmond 
voor recht haar, golvend haar en voor volume.
€199,99 - €50 CASH BACK 
€149.99

ULTIMATE EXPERIENCE VIRTUOSE (CF9625F0)
Roterende borstel voor het drogen en vormgeven 
van uw haar. Met 3 keramisch gecoate borstels voor 
ieder haartype
€99.99 - €20 CASH BACK
€79.99

TONDEUZE (951E)
Haar- en baardtondeuze
€49,99 €37.99

DRAADLOZE STIJLTANG (9000RU)
Stijltang met 3 temperatuursinstellingen, 
Micro-Heating Matrix, keramische platen
€199,99 

FAVORIET VAN SYLVIA
Hij ziet er super mooi uit en 
super handig. Oplaadbaar, dus 
je kan hem overal meenemen. 
Door de smalle platen kan je 
makkelijk stijlen of een golf 
in je haren maken.

HAARDROGER (6719DE)
Haardroger Air pro 2200
€69.99 €41.99 

Wist je dat we de kassabonnen voor 
jou bijhouden? Geef je naam door bij 
de aankoop. Heb je een probleem met 
een toestel? Breng je toestel binnen en 
wij doen de rest. Je moet niet zoeken 
naar de aankoopbon, de verpakking... 
Makkelijk toch!!

i
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OPLAADBAAR WARMTE KUSSEN OF - DEKEN
Met de Hotspot deken of kussen wordt elke plek in en om je huis de 
populairste hangplek. Ongetwijfeld! Het rode Fatboy-label aan de zijkant 
onthult zijn ware aard. Je gebruikt het om de positie van dit oplaadbare 
elektrische warmtekussen of deken te regelen en om op te laden. De hoes 
kan gewassen worden. Hotspot combineert stijl, warmte en gemak!

KUSSEN €149 -15% = €126,65 
DEKEN €229,-

LED KAARSEN
Dankzij de gepattendeerde led-technologie 
en echte paraffine lijken deze kaarsen op 
batterij levensecht. Makkelijk te bedienen en 
met timer.

THEELICHT  € 13,95
KAARS 10CM  € 24,95
KAARS 15CM  € 26,95
KAARS 20CM  € 29,95

Wist je dat we eco cheques, consumptie 
cheques, unizo geschenkbonnen en de 
oudsbergenbon aanvaarden?

i
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Home cleaning + braban8a
X-FORCE-FLEX (RH9959WO)
€599.99 PROMO €499.99 - €100 CASH BACK = €399.99

STOFZUIGER (RO3786)
Zonder zak, animal care
€149,99  €129,99 

WARM WATER ZAK 1,8L
Violet of grijs. Gemaakt van meer dan
90% gerecycleerde materialen. Ecologisch.
€16,90

WARMTEKUSSEN (ME61003)
€39.99 €35.99

SNELWARMEND 2 PERSOONSDEKEN (DR16722)
137cm x 150cm
€129,99

NEK EN SCHOUDER KUSSEN (ME61156)
€39.99 €35.99

VOETENZAK (ME60259)
€79.99 €71.99

X-FORCE FLEX AQUA (RH9690)
€369,- €299,99 
OP=OP

FAVORIET VAN SYLVIA
Het is een MACHIEN zegt ze.
En ik heb mijn man en mijn 

dochter ermee aan het stofzuigen 
gekregen. Dat is al een geweldig 
voordeel ! Heel handig in gebruik, 
snel op te laden, super krachtig, 

plooibaar zodat je overal 
makkelijk onderin kan  

zonder bukken!

TOPPER

Wist je dat je niet de hele ruimte moet opwarmen 
om het warm te hebben? Met een elektrisch 
kussen of -deken krijg je het lekker warm en kan 
je ook nog besparen.

i
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Home cleaning + braban8a
+ GRATIS 
Wasknijper tasje

DROOGREK
Zwart of wit 
€72

TOILETROLHOUDER €19,95
TOILET BORSTEL €39,95
RESERVERROLHOUDER €34,95
Ook in wit verkrijgbaar.

TOILETBUTLER €89 
+ GRATIS EXTRA 
VERVANGBORSTEL
Ook in wit verkrijgbaar.

ZEEPPOMP €24,95
ZEEPBAKJE €17,95
TANDENBORSTELHOUDER €18,95
OPBERGPOTJE €18,95
Ook in wit verkrijgbaar.

STRIJKPLANK
124cm x 38cm
€105,- €95,-

PRO EXPRESS ULTIMATE (GV9550C0)
8 bar, 520g/min boost
€359,99 €219,99

PRO EXPRESS VISION (GV9820C0)
9 bar, 750g/min boost
€499,99 - €100 CASHBACK = €399,99

Wist je dat je €1 energie uitspaart per keer dat je 
een droogrek gebruikt ipv de droogkast?

i
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Gi[ home + gi[ beauty

VAAS IN GERIBBELD GLAS
11x18 cm  €17,95
12x19 cm  €21,95
13x23 cm  €24,95
14x28 cm  €29,95
Verkrijgbaar in mokka, groen & blauw.

De geurlampen van Maison Berger 
PARFUMEREN niet alleen de lucht in 
uw woonkamer, maar werken ook 

ZUIVEREND.

Meer dan 50 verschillende geuren.

GEURKAARS
Noir Gallery 220g
€14,95

Noir Gallery 550g
€24,95

GEURSTOKJES
Noir Gallery 120ml
€19,95

PHILIPPE STARCK LAMP €135,-
De collectie van Maison Berger Paris x Strack is een unieke ervaring voor alle zintuigen.

Het is een collectie van 3 unieke geuren.

ASTRAL COLLECTION €52,-
Startset

Gift home
Wist je dat Maison 
Berger gestart is 
in 1898 en dat het 
ontwikkeld was om de 
lucht te zuiveren in 
ziekenhuizen? 

i
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Gi[ home + gi[ beauty
STACKERS JUWELENDOOS
De juwelendoos die meegroeit met jouw  
juwelen collectie. 

Juwelendoos top (met deksel)
€38,99
Open lade, met verschillende
indelingen
€23,95

TRAVEL JUWELEN POUCH
Deze compacte sieradentas met rits heeft 
voldoende ruimte om al je favorieten bij je te 
houden en past gemakkelijk in je handtas of 
bagage. Alles wat je nodig hebt om thuis of 
onderweg georganiseerd te blijven.
€48,50

Stackers verkrijgbaar in verschillende kleuren

De producten van The Gift Label zijn vegan 
en bevatten geen sulfaten, parabenen of 
kleurstoffen. De verpakking is van 100% 

gerecycleerde materialen.

Handzeep €12,99
Handlotion €12,99
Afwasmiddel €14,99
Doucheschuim €12,99

Maak je keuze uit de 
verschillende quotes.
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LOLA COIN PURSE
€39,-

BECK’S BUM BAG
€139,-

STELLA
€249,-

FAVORIET VAN EEF
Alles past in dit kleine 

portemonneetje: 
betaalkaarten, paspoort, 

rijbewijs, klein geld en wat 
briefjes... makkelijk mee 
te nemen en alles binnen 
handbereik. Doordat ik zo 
enthousiast ben, heeft het 
hele gezin er zo al eentje.

PayIt forward
Iedere dag mogen wij deel uitmaken van het leven van onze klanten. Mogen we 
meeleven met jullie dromen, plannen en kleine gelukjes. Maar we horen ook jullie 
zorgen, bekommernissen…
Daar blijven wij niet onverschillig voor. Wij willen als dorpswinkel ook daar een rol 
vervullen en op onze beurt iets terug geven aan jullie.
We selecteren 3 goede doelen heel dicht bij ons. Iedere klant die bij ons komt winkelen 
in december krijgt €1 die hij aan één van de 3 goede doelen mag schenken. Zo kunnen 
we een beetje warmte doorgeven en op onze beurt zorgen voor een klein gelukje.

Ecologisch & eerlijk gemaakt!
De tassen sprongen onmiddellijk 
in het oog door hun eenvoud en 

duurzaamheid. En als dan de missie en 
visie van het bedrijf zo dicht bij die van 

ons ligt…konden we niet anders.

Het leer is verwerkt zonder 
chemicaliën, eco katoen voor de 

binnenafwerking, gemaakt in veilige 
en gezonde werkomgeving, met een 
eerlijk loon, en met gelijke kansen. 

Een deel van de opbrengst gaat terug 
naar educatie en empowerment van 
vrouwen. Zo hebben we het graag!

Elcado 
Weg naar Zwartberg 86
3660 Opglabbeek-Oudsbergen  
www.elcado.be
info@elcado.be


