
lente bij Action

EXTRA
LEUK

Een insectenhotel bevordert de 
biodiversiteit in je tuin. Nuttig en gezellig!

895

079

279

172
4 kleuren!

opvouwbare 
step
met anti-sliplaag 
en snelle rem
vanaf 3 jaar

paasknutselset
maak je eigen 
ei springfiguur
incl. stickers, 
verf en kwast

weekactie

hydraulische 
potkrik
195-380 mm 
max. 5000 kg

insectenhotel
diverse kleuren
ca. 13.5x8.5x26 cm

Celebrations 
paashaas
215 gram
1 kg = 12.98

weekactie

weekactie

weekactie

geldig van woensdag 20 maart tot 
en met dinsdag 26 maart 2019 
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en met dinsdag 26 maart 2019 
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geldig van woensdag 20 maart tot 
en met dinsdag 26 maart 2019 
geldig van woensdag 20 maart tot 
en met dinsdag 26 maart 2019 
geldig van woensdag 20 maart tot 
en met dinsdag 26 maart 2019 onze weekacties 



tuin bij Action

EXTRA
LEUK

1122

Ons schoonmaak-
azijn is volledig 

natuurlijk 
en biologisch
afbreekbaar. 

035

455

079

495

1495

576

099

tuinhand-
schoenen
met goede grip
diverse dessins

schoonmaak-
azijn
voor de tuin
1 liter

egg 
bloempot
groen 24x21 cm
of donkergrijs 
27x26 cm

kunstgras
100x200 cm, UV-bestendig
2 jaar garantie

elektrische 
onkruidbrander
2 standen, 2000 watt

tuinsteker 
vogel 
metallic-look
kunststof

droogbloemen 
diverse varianten
hangend, 38x38 cm

tuinbeeld dier
diverse varianten
voor binnen en buiten

EXTRA 
LIEF

EXTRA 
TROPISCH

EXTRA 
MOOI

weekactieweekactie

weekactie

sterke kwaliteit

weekactie



De vrolijke tuinspulletjes van Action 
maken je tuin dit jaar éxtra leuk. 

995

474

995

239

285

 688
3 lagen!

bloempot 
andes
hoog model, 40 cm

tuinbeeld 
engel
ca. 46 cm hoog

kunstgras
100x200 cm, UV-bestendig
2 jaar garantie

bloempot
diverse kleuren
kunststof Ø 30cm

tuin etagère
grey wash of naturel
ca. 80 cm hoog

druppelslang
15 meter, kunststof

incl. koppelstukken

EXTRA 
GROEN

EXTRA 
MOOI

weekactie

tropisch figuur
diverse varianten
keramiek
10x11x22 cm

weekactie

aanbiedingen geldig van woensdag 20 maart t/m dinsdag 26 maart 2019 



Pasen bij Action

EXTRA
LEUK

deze chocolade eieren hebben het UTZ 
keurmerk en zijn geproduceerd met oog 
voor mens én milieu. Extra lekker toch?

079

199

079

069 179

099

kippenhok met 
chocolade kippen
melkchocolade
60 gram
1 kg = 13.17

Easter Moments 
paaseitjes
350 of 400 gram
1 kg = 5.69/4.98

paas
servetten
diverse varianten
2-laags
20 stuks

maak je eigen 
paasslinger
inclusief hangers
diverse varianten

trendy servies
aardewerk
diverse varianten
o.a. schaal 11.5 cm

EXTRA 
MOOI

EXTRA 
SFEERVOL

weekactie

weekactie

placemat 
kant
diverse varianten
PVC, 30x45 cm

weekactie



079199

1995

189

072083

199

 495
140x250cm!

groei-ei
geef water en 
het ei komt uit
diverse varianten

kanten tafelkleed
PVC, diverse varianten

paasdecoratie
gemaakt van chenille
diverse varianten

paashanger
diverse varianten
20 cm

Laat je verrassen bij Action 
en maak Pasen dit jaar éxtra leuk.

trendy servies
aardewerk
diverse varianten
o.a. schaal 11.5 cm

Sola 
bestekset
RVS

EXTRA 
MOOI

EXTRA 
GEZELLIG

EXTRA 
SCHERP

aanbiedingen geldig van woensdag 20 maart t/m dinsdag 26 maart 2019

weekactie

houten 
paashaas
diverse 
varianten
ca. 17 cm

borduur-
pakket
diverse varianten

39-delig

paastak met 
glittereieren
diverse varianten



extra handig én duurzaam, 
want de batterij laadt zichzelf 

op door zonne-energie. 

EXTRA
LEUK

weer naar buiten
met Action

1695 1295

286

059

595

279

479

bistrotafel
metaal
60x70 cm

bistrostoel
metaal
41x46x80 cm

zomer
speelset

Hawaii 
melamine 
servies
diverse varianten
o.a. beker

solar lantaarn
diverse varianten
keramiek

vrolijke jurk 
diverse dessins
100% katoen 
maat 92-122

399

EXTRA 
VROLIJK

EXTRA 
ZOMERS

EXTRA 
PLEZIER

weekactie19-delig

bord
Ø 25 cm

089

dames
broek
diverse prints
95% viscose/ 
5% elastaan, 
maat m-xl

skippybal
diverse varianten
Ø 45 cm



Éxtra leuk: naar buiten gaan met allemaal 
verrassende producten van Action.

129

239

1295

299

299  479
trendy!

vlieger
diverse varianten
57x54 cm

kinder-
stoel
diverse 
kleuren
kunststof

skateboard
diverse kleuren
56 cm

dames 
instapper
diverse kleuren
maat 37-40

kinder
tuinklomp 
diverse varianten
maat 24-31

heren
overhemd
korte mouw
100% katoen
maat m-xxl

695

EXTRA 
SNEL

EXTRA 
LEUK

weekactie

dames 
tuinklomp
diverse kleuren
maat 37-40

tropical teenslippers
met een zacht voetbed
diverse kleuren

249

aanbiedingen geldig van woensdag 20 maart t/m dinsdag 26 maart 2019



nieuw

795

279 245

259

1492 129

592

retro waterkoker
RVS behuizing, 2200 Watt
inhoud 1.7 liter

hydraulische 
potkrik
195-380 mm 
max. 5000 kg

kauwgom
smashmint 
of extra mint
119 gram
1 kg = 23.45

Heidrun 
opbergboxen
transparant, 15 liter

Nivea, Dove of Palmolive 
badcreme
diverse geuren 750 ml 
1 l = 3.27

singlet
wit of zwart, 
92% polyamide/
8% elastaan
maten s-xl

7-pack

weekactie

weekactie

weekactie

weekactie

weekactie

dames footies
diverse kleuren
seamless
one size

2 paar
weekactie

weekactie

set van 3!

Zapisz się do naszego newslettera i bądź już zawsze na bieżąco z naszymi nowymi ofertami i produktami. 
Sprawdź godziny otwarcia sklepów na www.action.com. Wszystkie ceny są w złotówkach. Action nie ponosi 
odpowiedzialności za błędne oznaczanie cen, błędy w druku i/lub zmiany opakowań. Mimo starannego planowania 
niektóre artykuły promocyjne ze względu na duże zainteresowanie mogą zostać wyprzedane już pierwszego dnia 
- prosimy o wyrozumiałość. Wydane przez Action Poland Sp. z o.o., Wojewódzka 10, 40-026 Katowice

elke week nieuwe acties! mis ze niet, meld je nu aan voor onze nieuwsbrief op action.nl

Melden Sie sich für unseren Newsletter an und lassen Sie sich so immer über neue Angebote und Produkte 
informieren und die Öffnungszeiten finden Sie unter www.action.com. Alle Preise in Euro. Für fehlerhafte 
Preisangaben, Druckfehler und/oder Änderungen der Verpackung kann Action nicht haftbar gemacht werden. 
Trotz sorgfältiger Planung können Aktionsartikel im Einzelfall aufgrund hoher Nachfrage bereits am ersten 
Tag ausverkauft sein – wir bitten um Ihr Verständnis. Herausgegeben durch die Action Austria GmbH,
Teinfaltstraße 8, 1010 Wien, Österreich

elke week nieuwe acties! mis ze niet, meld je nu aan voor onze nieuwsbrief op action.nl

Melden Sie sich für unseren Newsletter an und lassen Sie sich so immer über neue Angebote und Produkte 
informieren und die Öffnungszeiten finden Sie unter www.action.com. Alle Preise in Euro. Für fehlerhafte 
Preisangaben, Druckfehler und/oder Änderungen der Verpackung kann Action nicht haftbar gemacht werden. 
Trotz sorgfältiger Planung können Aktionsartikel im Einzelfall aufgrund hoher Nachfrage bereits am ersten 
Tag ausverkauft sein – wir bitten um Ihr Verständnis. Herausgegeben durch die Action Deutschland GmbH, 
Schirmerstraße 76, 40211 Düsseldorf 

elke week nieuwe acties! mis ze niet, meld je nu aan voor onze nieuwsbrief op action.nl

Consultez les adresses et les heures d’ouverture de nos magasins sur www.action.com. 
Abonnez-vous à la Newsletter sur www.action.com/newsletter. Tous les prix affichés 
sont exprimés en euros. Action décline toute responsabilité en ce qui concerne des 
erreurs de prix, des erreurs typographiques et / ou des emballages modifiés. Dans la 
limite des stocks disponibles. Ceci est une publication d’Action Service & Distributie 
B.V. Perenmarkt 15 1681 PG Zwaagdijk-Oost. 

elke week nieuwe acties! mis ze niet, meld je nu aan voor onze nieuwsbrief op action.nl

Abonnez-vous à la Newsletter sur www.action.com/newsletter. 
Tous les prix affichés sont exprimés en euros. Action décline toute 
responsabilité en ce qui concerne des erreurs de prix, des erreurs 
typographiques et / ou des emballages modifiés. Dans la limite 
des stocks disponibles. Ceci est une publication d’Action Service 
& Distributie B.V. Perenmarkt 15 1681 PG Zwaagdijk-Oost. 

Mersch  Listo Shopping Center Mersch
Echternach  Shopping Center Nonnemillen
Esch sur Alzette  Belval Plaza Esch-Belval
Marnach  Nordstroos Shopping Mile Marnach
Beggen  Centre Espace Beggen
Consultez les adresses et les heures d’ouverture 
de nos magasins sur www.action.com.

elke week nieuwe acties! mis ze niet, meld je nu aan voor onze nieuwsbrief op action.nl

Consultez les adresses et les heures d’ouverture de nos magasins sur www.action.com. Abonnez-
vous à la Newsletter sur www.action.com/newsletter. Tous les prix mentionnés sont en euros. 
Les illustrations peuvent différer de l’article en magasin. Action ne peut pas être tenu 
responsable des erreurs typographiques ou d’impression. Les prix sont uniquement valables 
en Belgique. Sous réserve de changement de prix. Ceci est une publication d’Action Service & 
Distributie B.V. Perenmarkt 15 1681 PG Zwaagdijk-Oost. Vous trouverez la version flamande du 
dépliant sur www.action.com.

elke week nieuwe acties! mis ze niet, meld je nu aan voor onze nieuwsbrief op action.nl

Kijk op www.action.com voor onze winkels en openingstijden. Meld je aan voor de 
nieuwsbrief op www.action.com/newsletter. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s. 
Afbeeldingen kunnen afwijken van het artikel in de winkel. Action kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor zet- of drukfouten. Prijzen zijn alleen geldig in België. Prijswijzigingen 
voorbehouden. Dit is een uitgave van Action Service & Distributie B.V. Perenmarkt 15 1681 
PG Zwaagdijk. De Franstalige versie van deze folder kan je vinden op www.action.com

elke week nieuwe acties! mis ze niet, meld je nu aan voor onze nieuwsbrief op action.nl

Kijk op www.action.com voor onze winkels en openingstijden. Meld je aan voor 
de nieuwsbrief op www.action.com/newsletter. Alle genoemde prijzen zijn in 
euro’s. Afbeeldingen kunnen afwijken van het artikel in de winkel. Action kan 
niet aansprakelijk worden gesteld voor zet- of drukfouten. Prijzen zijn alleen 
geldig in Nederland. Prijswijzigingen voorbehouden. Dit is een uitgave van 
Action Service & Distributie B.V. Perenmarkt 15 1681 PG Zwaagdijk.

elke week nieuwe acties! Mis ze niet, meld je nu aan voor onze nieuwsbrief op action.com


