
Actieperiode
1 t/m 30 november 2022

35%
KORTING
Bij afname van 10 st.  
of 5 cm 20 st.

ProGold Verfrol Vilt 
5 cm, 10 cm, 10 cm dubbeldik, 15 cm en 18 cm

 • Voor watergedragen en oplosmiddel houdende lakken
 • Zeer kortgeschoren viltvacht
 • Pluisvrij
 • Poolhoogte 5 mm

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

ProGold Classic Flex 
7300 serie
Patentpuntkwast en Lyonse Gebogen Penseel

 • Vervaardigd van zeer flexibele polyestervezel
 • Geschikt voor watergedragen grond- en aflakken
 • Patentpuntkwast verkrijgbaar in maat 10 t/m 20
 • Lyonse Gebogen Penseel verkrijgbaar  
in maat 16 t/m 24

ACTIE
GRATIS PROGOLD 
Bricks Bestelbus  
+ Poppetje*

Een steengoede actie!

*  Met behoud van korting. Bij afname van 5 doosjes  
Exclusive Schuurmateriaal naar keuze.

 • 5 pakjes ProGold Exclusive Schuurpapier naar keuze
 • Aluminiumoxide Bluefired korrel
 • Hoge treksterkte van het papier, zodat bij hogere belasting minder vervorming optreedt
 • Stevige papierkwaliteit, waardoor het minder snel stukgaat en langer meegaat
 • Verkrijgbaar in P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240 en P320
 • Per doos van 50 vellen

 • ProGold Bricks Bestelbus + Poppetje



Van Van 14.7414.74 

7 .25
Verfemmer set 
maat M

Van Van 18.9918.99 

9 .25
Verfemmer set 
maat L

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.

Van Van 35.4135.41

22 .00
 

 • Met ronde drijfstang 
 • Voorzien van ophanghaak
 • Extra zwaar drijfwerk, geschikt  
voor continu gebruik
 • Met no-drip systeem; de lijm of  
kit lekt niet na

ProGold Kitpistool

Woodcap Moisture 
Master D6
 • Non-destructieve digitale houtvochtmeter
 • Indicatieve meting op beton en gipspleister 
 • Eenvoudig instelbaar; 
vooringestelde selectietoets 
met 11 houtsoorten
 • Hold-functie voor moeilijk 
bereikbare plaatsen
 • Met een grafisch kantelbaar 
display

ProGold Verfemmers met 
Inlays en Deksel
Inhoud set: 
 • ProGold Verfemmer Plus

 • Met geïntegreerd verfrooster
 • Van gerecycled kunststof

 • Inlay, 5 stuks
 • Deksel

ACTIEPRIJS

Van Van 306.48306.48

275 .00

Van Van 20.7120.71

10 .00
Poetsdoeken Wit

Van Van 10.7310.73

5 .00
Poetsdoeken Bont

ProGold Poetsdoeken
 • Van gerecycled oud textiel
 • Inhoud doos: 5 kg
 • Pluisarm



15%
KORTING

Vista Project Parket-  
en Meubellak BIOBASED 
Extra Mat
Verkrijgbaar in 1 ltr, 2,5 ltr en 5 ltr.

Vista Project Parketlak Biobased Extra Mat
Een transparante, watergedragen 1K project parketlak.  
Geschikt voor houten ondergronden die intensief gebruikt 
worden, zoals vloeren en trappen. Geeft een natuurlijke 
uitstraling met de laagst mogelijke glans en biedt een ultieme 
bescherming.
 • 77% natuurlijke grondstoffen
 • Extra matte parketlak, natuurlijk uiterlijk 
 • Zeer slijtvast

Vista Project Meubellak Biobased Extra Mat
Een transparante, watergedragen 1K project meubellak om 
een kwalitatief hoogwaardig beschermlaag op meubels en 
tafelbladen te verkrijgen. 
 • Extra matte meubellak, natuurlijk uiterlijk
 • Zeer slijtvast
 • Bestand tegen huidvetten

WAGNER PS3.20 + lakset
Klein van prijs, groots in prestatie

ProSpray 3.20 (art. Nr. 2412438)
 • Krachtige Airless pomp
 • HEA Technologie, maximale controle en tot 55% minder nevel
 • Lange levensduur van de pomp, zeer robuuste behuizing
 • Compact formaat, laag in gewicht

Lakset (art. Nr. 2406206)
Complete- en uiterst handige set ter  
verwerking van lakken of kleine  
hoeveelheden. Set bestaande uit:
 • Hogedrukslang, 7,5m – DN4
 • Airless Vector Pro Pistool
 • Pistoolverlenging 15 cm
 • FineFinish TT3 308 + FineFinish TT3 412
 • TipClean 200 ml
 • Filter rood (10 stuks)
 • Bovenbeker 5 ltr + Filterpakket 

RUPES 
Schuurmachines
Delta (LS71TE), Rond (LR71TE) of 
Rechthoek (LE71TE), met toerental

 • 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 systainer
 • 220 volt 

Vanaf Vanaf 339.00339.00

239 .00 
Per machine en  
systainer

GRACO Ultra Max II 695 
ProContractor
Werk slimmer, verhoog de productiviteit. De elektrische airless 
spuittoestellen van de ProContractor-reeks zijn specifiek 
ontwikkeld voor professionele aannemers van verbouw- en 
herschilderprojecten die meer en grotere projecten willen 
uitvoeren en een brede waaier aan coatings willen spuiten met 
verschillende tipgroottes. 

Artikelnr. 17E635
 • Superieure levensduur van de  
Endurance Vortex MaxLife-zuigerpomp 
 • QuikReel-slangbeheersysteem 
 • Snelle pomp vervanging 
met het ProConnect 
2-pompvervangssysteem 
 • Comfort en controle, de 
hele dag door met het 
Contractor  
PC-spuitpistool

Van Van 8.335.008.335.00

4.895.00
+ GRATIS  
RAC X LP Spuittip  
en Pump Armor

SETPRIJS

Van Van 2.766.502.766.50

2.200 .00



ProGold Acryl Non Crack

 • Hoogwaardige plasto-elastische en 
overschilderbare kit voor het afdichten van 
aansluitvoegen en vullen van scheuren

 • Maximale duurzaam toelaatbare vervorming 
van 7,5%

 • Voorkomt craquelé en verkleuring van de verf

 • Uitstekend overschilderbaar

 • Voor binnen

Volume Actie geldig van 1 t/m 4 november 2022. Zolang de voorraad strekt.

ACTIE
12 in doos

25 .00
 

Adviesprijs: 
€57.00

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


