
2 setjes ProGold  
Repair 4 of Repair 16 
+ Gratis ProGold Fix

85 .00
 

Actieperiode
2 t/m 31 mei 2022

ProGold Repair 4,  
Repair 16 en Fix
Tweecomponenten reparatiemassa op basis van epoxy. Voor het 
herstellen van aangetast hout en afdichten van openstaande 
houtverbindingen en scheuren. Tevens geschikt voor het 
herstellen van beschadigde houtconstructies.

SETPRIJSSETPRIJS 

50 .00
ProGold  
Mengplateau  
+ 2K Epoxy  
Doseerpistool
 • Mengbord voor 2-componenten producten
 • Handig doseerpistool
 • Eenvoudige en nauwkeurige dosering van o.a. 
2K houtrotreparatiemiddel

Scan de QR-code  

en bekijk het filmpje en 

kom alles te weten over 

deze producten.

NIEUW

VOOR NA

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

GRATISGRATIS 
Exclusief  

ProGold T-shirt*

Een gladde aanbieding!
ProGold Exclusive Schuurpapier

 • Verkrijgbaar in Delta, Strook of 
Schijf 125 mm en 150 mm
 • 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



Masking Tape Extra Sterk
 •  Voor scherpe verfranden op gladde en  
licht ruwe ondergronden
 • Geschikt voor stuc- en pleisterwerk
 • Geschikt voor het aanbrengen van 2 verflagen
 • UV- en vochtbestendig
 • Verkrijgbaar in 24 en 36 mm.

Masking Tape Paars
 • Geschikt voor kwetsbare ondergronden zoals 
behang en vers geschilderde ondergronden                     
 • Voor het maken van strakke lijnen 
 • Minimale kleefkracht 
 • Verkrijgbaar in 18, 24, 36 en 48 mm.

Masking Tape Geel
 • Voor het maken van strakke lijnen
 • Uitstekende kleefkracht
 • Zeer hoog UV bestendig
 • Geschikt voor gladde en licht ruwe ondergronden
 • Verkrijgbaar in 18, 24, 36 en 48 mm.

Masking Tape Blauw
 • Geschikt voor vers geschilderde ondergronden
 • Medium kleefkracht
 •  Zeer scheurbestendig
 •  UV-, weer- en verouderingsbestendig
 • Verkrijgbaar in 18, 24, 36 en 48 mm.

Masking Tape Beige
 • Geschikt op gladde ondergronden
 • Soepel in bochten
 • Goede hechting op onder andere oude lak
 • Verkrijgbaar in 18, 24, 36 en 48 mm.

ProGold  
Masking Tape 
50 mtr op rol

2+1 
GRATIS
Goedkoopste gratis.

12 Kokers12 Kokers  

Van Van 32.7632.76

17 .50
 

ProGold Acrylaat Kit
310 ml

 • Maximale toelaatbare vervorming ca. 12,5%
 • Makkelijk verwerkbaar
 • Voor binnen 
 • Goed overschilderbaar
 • Verkrijgbaar in wit

6+4 
GRATIS
Goedkoopste gratis.

ProGold  
Verfrol Tex
In de maten 10, 18 en 25 cm

 • Zeer groot verf opname-  
en afgiftevermogen
 • Geeft een fijne structuur  
in de afwerking
 • Voor alle muurverven op 
gladde ondergronden
 • Geweven polyester vacht

Van Van 22.2622.26 

14 .50
2 sets à 5 stuks  
inzetbakken XL

Van Van 12.5112.51 

7 .50
Verfbak Combi XL

ProGold Verfbak Combi 
XL en Inzetbakken XL 
Met geïntegreerd verfrooster



Van Van 38.6538.65

23 .00
 

ProGold Epoxypasta QD 
2 in 1
265 ml

 • Voor het repareren van openstaande 
houtverbindingen, scheuren en gaten
 • Snelle droging (4 uur bij 20°C en 65% RV)
 • Duurzaam elastische 2-componenten epoxy 
reparatiepasta
 • Uitstekend modelleerbaar
 • Basis en verharder in 1 koker 
 • Oplosmiddelvrij
 • Overschilderbaar met watergedragen en 
oplosmiddelhoudende verven

1+1 
GRATIS

Bij afname per volle  
verpakking.

ProGold Verfrol  
Schuim Superfinish
Verkrijgbaar in 5 en 10 cm

Altrex Falco Trap
Enkel of dubbel oploopbaar incl. inklapbare steunbeugel 

 • Gecoat; geeft niet af aan handen en is bovendien vuilafstotend 
 • Stevig en stabiel door de grote antislip-voeten
 • Licht en stevig door het gebruik van aluminium
 • Meer gebruiksgemak door slim scharniersysteem
 • Meer stevigheid door enkel kokerprofiel

Enkel  
oploopbaar Actieprijs Dubbel  

oploopbaar Actieprijs

1 x 3 treden 145.00 2 x 2 treden 115.00
1 x 4 treden 159.00 2 x 3 treden 179.00
1 x 5 treden 179.00 2 x 4 treden 195.00
1 x 6 treden 205.00 2 x 5 treden 235.00
1 x 7 treden 239.00 2 x 6 treden 255.00
1 x 8 treden 269.00 2 x 8 treden 329.00
1 x 10 treden 335.00 2 x 10 treden 409.00

Aguaplast Super Repair
Verkrijgbaar in pak van 1 kg, 5 kg & 8 kg emmer

 • Sneldrogende allround buitenvulmiddel
 • Geen bekisting nodig bij reparatie van randen en hoeken
 • In alle diktes in één keer aanbrengen, met weinig krimp
 • Reparaties van elke ondergrond
 • Vervormt niet na uitharding
 • Bijzondere flexibiliteit ondanks de hardheid
 • Toepassing: binnen, buiten

10%
KORTING

Van Van 137.00137.00

82 .50
 

Steinel Heteluchtpistool 
in koffer
HG 2120 E

 • Elektronisch geregeld
 • 2200 W
 • Temperatuur traploos instelbaar  
van 80°C tot 630°C
 • Instelling luchthoeveelheid  
150 – 500 l/min. in 3 standen



Op onze acties zijn de klantspecifieke afspraken niet van toepassing.  
Prijzen zijn excl. BTW. Prijs-, model- zetfouten voorbehouden. 
www.progold.nl

Volume Actie geldig van 2 t/m 6 mei 2022. Zolang de voorraad strekt.

ProGold Exclusive Red 7100 serie 
Patentpunt, Punt, Ovaal, Plat en  
Lyonse gebogen

 • Gemodificeerde polyestervezel

 • Meer gesloten vezelstructuur voor 
een betere verwerking en de juiste 
laagdikte

 • Voor oplosmiddelhoudende  
grond- en aflakken

 • Bol gezet en vormvast

 • Niet hoeven draaien  
bij het besnijden

7+5 
GRATIS
Goedkoopste gratis.  

Alle combinaties mogelijk.

Volume
Actie

De hier vermelde "Van” prijzen zijn Adviesprijzen. De hier vermelde actieprijzen of 
actiekortingen zijn promotie adviesprijzen of promotie kortingen, de deelnemende 
verkooppunten zijn vrij om daarvan af te wijken.

Op onze acties zijn de klantspecifieke afspraken niet van toepassing.  
Prijzen zijn excl. BTW. Prijs-, model- zetfouten voorbehouden. www.progold.nl

Postbus 105
1420 AC  Uithoorn
Postbus 105
1420 AC  Uithoorn


