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1 t/m 29 oktober 2021

GRATISGRATIS 
ProGold 

Gereedschapsbak*

35%
KORTING
Bij afname van 4 st.
Alle combinaties  
mogelijk.

35%
KORTING

*  Met behoud van korting. Bij afname van 3 doosjes Exclusive Schuurmateriaal  
naar keuze.

SETPRIJSSETPRIJS 

3 .25
Adviesprijs: 
€4.82

ProGold Verfbak Combi M 
+ inzetbakken à 3 stuks 
 • Verf, kwast en verf roller in één hand
 • Niet langer het ongemak van een  
verfbakje dat je nergens  
op je ladder kwijt kunt

ProGold Exclusive  
White 7700
Patentpunt, Punt, Ovaal, Plat en Lyonse Gebogen

 • Voor watergedragen grond- en aflakken
 • Gemodificeerde polyestervezels
 • Open vezelstructuur voor meer flexibiliteit  
en een hogere verfopname
 • Vormvast

ProGold  
Lichtgewicht  
Vulmiddel 2500
Verkrijgbaar in 310 ml, 1 ltr en 5 ltr

 • Geschikt voor het in één bewerking 
snel en eenvoudig repareren en 
uitvlakken van kleine gaten, voegen 
en scheuren
 •  Zeer geschikt voor het vullen van 
naden in gipskarton en plafonds
 • Snelle doorharding
 • Vrijwel krimpvrij
 • Zeer goed schuurbaar

ProGold Exclusive 
Schuurpapier. 
Het betere werk!
 • Verkrijgbaar in Delta of Strook
 • Harde Aluminiumoxide  
Bluefired korrel
 • Hoge treksterkte van het papier, 
zodat bij hogere belasting  
minder vervorming optreedt  
en het eindresultaat strakker  
en egaler wordt
 • Stevige papierkwaliteit, waardoor 
hogere standtijd en duurzamer
 • Nieuwe formule zinkstearaat, 
hierdoor loopt het schuurpapier 
minder snel vol
 • P80 t/m P320
 • Pak à 50 vellen



15%
KORTING

ACTIE
3 kokers

9 .00
 

 
Adviesprijs: 
€18.72

ProGold Acryfill W
Verkrijgbaar in Wit

 • Hoogwaardige plasto-elastische 
en overschilderbare kit voor het 
afdichten van voegen en vullen  
van scheuren.
 • Maximale duurzaam toelaatbare 
vervorming ca. 12.5%
 • Zeer soepele verwerking
 • Voor binnen en buiten
 • Goed overschilderbaar met 
watergedragen en synthetische 
verven

35%
KORTING

ProGold Poetsdoeken
 • Poetsdoeken Bont Tricot, 5 kg.  
Adviesprijs: €8.29
 • Poetsdoeken Wit Tricot, 5 kg.  
Adviesprijs: €17.38
 • Poetspapier Wit, rol 280 mtr x 20 cm.  
Adviesprijs: €9.18
 • Non-Woven Doek Wit, 200 doeken.  
Adviesprijs: €33.66

ACTIEPRIJSACTIEPRIJS 

18 .50

Adviesprijs: 
€34.13

BAHCO Verfschraper-set
2 mesjes + houder 650

 • Verfschraper, ontworpen volgens het wetenschappelijk  
ERGO™ proces
 • De hardmetalen messen zijn geschikt voor het schrapen van 
hout, metaal, beton, verf, lijm, vernis en roest
 • Comfortabele grip
 • Uitgerust met een recht hardmetalen mesje van 50mm dat 
tweezijdig scherp is geslepen
 • Smalle kop voor een goede toegankelijkhed in nauwe ruimten

WAGNER Furno 750 
HeatGun
Art nr. 2359358

 • 2.000 Watt
 • LED scherm
 • Geheugen voor laatste instellingen
 • 6 luchtsnelheden
 • Afkoelmodus
 • Inclusief koffer en accessoires

Adviesprijs: 
€79.50

ACTIEPRIJS 

69 .50

Telescoopstok Pro-Lok
1,2 mtr en 2,4 mtr

 • Professionele verlengstok geschikt voor zwaarder werk, 
buigt of vervormt niet
 • Door de combinatie van een geribbeld fiberglas 
buitenbuis en geanodiseerd aluminium binnenbuis licht 
genoeg om boven het hoofd te kunnen werken
 • Lengte traploos instelbaar met  
gegarandeerde borging op elke 
ingestelde lengte
 • Uiteinde van het buitenhuis is voorzien 
van een comfortabele rubberen grip



30%
KORTING
Bij afname van  
2 rollen.

ACTIEPRIJSACTIEPRIJS 

185 .00

Adviesprijs: 
€255.00

Kip Ultra Sharp® Tape
24 mm x 50 m en 36 mm x 50 m

 • Bijzonder strakke lijnen op gladde en ruwe ondergronden
 • Uitgebalanceerde kleefkracht met natuurrubber kleeflaag
 • Hoge scheurvastheid
 • Aanzienlijk minder nabewerking op sterk gestructureerde 
oppervlakken

ACTIEPRIJS 

65 .00

Altrex Little Giant 
Leveler 
Aluminium telescopische vouwladder

 • Telescopisch instelbaar, ideaal voor ongelijke ondergronden
 • Stabiel en zeker
 • Compact op te bergen
 • Meerdere standen, verschillende hoogtes

Max. werkhoogte (m)  
uitgeschoven 

/ A- stand

Adviesprijs Actieprijs

4 x 4 sporten 5.54 / 3.38 423.00 379.00

4 x 5 sporten 6.73 / 3.94 463.00 435.00

4 x 6 sporten 7.68 / 4.83 508.00 475.00

Q1905 Sprint 
Verkrijgbaar in blauw en zwart 

 • Normering S1P / SRC 
 • Upper Suède + Mesh + Microfiber 
 • Binnenvoering: Mesh 
 • Binnenzool: Uitneembare flexibele  
en ademende zool van Mesh met  
7 mm foaming rubber 
 • Loopzool: PU + PU 
 • Maten 37 t/m 47 
 • Tussenzool: Flexibele kevlar

De RUPES  
vlakschuurmachines: 
Delta, Rond of Rechthoek
LE71TE, LS71TE of LR71TE 

 • Met toerentalregeling & Green Tech filter  
(voor het opvangen van het fijnstof)
 • Krachtige zelfextractie: Stofvrij werken (TNO gecertificeerd) 
 • Hoge schuurprestatie
 • Zeer lichte machine, dus prettig om mee te werken
 • Geleverd in doos

RUPES
LE71TE

RUPES
LS71TE

RUPES
LR71TE



Volume Actie geldig van 1 t/m 8 oktober 2021. Zolang de voorraad strekt.

Verfrol Tex 18 cm

 • Geweven polyestervacht

 • Zeer groot verfopname - en verfafgifte
vermogen

 • Geeft een fijne structuur in de afwerking

 • Geschikt voor alle muurverven op gladde
ondergronden

6+6 
GRATIS

Volume
Actie




