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1 t/m 30 september 2020

ProGold
Masking Tape
met Folie

35%
KORTING

Verkrijgbaar met Beige of Gele Tape
••Voor het snel afplakken en bedekken van grote oppervlakten
••Licht statische PE-folie
••Voor binnen en buiten
••Voor oplosmiddelhoudende en watergedragen lakken en verven
••Breedtes:
••Met Beige Tape 550 mm, 1100 mm, 1800 mm en 2700 mm
••Met Gele Tape 550 mm, 1400 mm en 2700 mm
••33 mtr per rol

Dek je risico’s af
met ProGold
ProGold Afdekvlies
GRATIS
FOLIE
SNIJDER

••Absorberende toplaag
••Vloeistofdicht aan de onderzijde
••Schokabsorberend
••Fijnstof gefilterd
••Antislip folie aan de onderzijde
••Pluist niet
••Geschikt voor het afdekken van

ACTIE

55 00
.

2 rollen met GRATIS
Elektrische Snijder

trappen en vloeren

••25 x 1 mtr

ProGold Acryl Exterior
310 ml, verkrijgbaar in Wit,
Bruin en Grijs
••Hoogwaardige, plasto-

elastische, voegkit voor het
afdichten van aansluitvoegen
••Maximale toelaatbare
vervorming ca. 12.5%
••Snel regenbestendig
••Uitstekende verwerkings
eigenschappen
••Voor binnen en buiten

4+2
GRATIS

ProGold Lichtgewicht
Afdekvlies
GRATIS
FOLIE
SNIJDER

••Buitengewoon sterk afdekmateriaal
••Goed vlak liggend
••Herbruikbaar
••Hoog absorberende toplaag
••Vloeistofdicht aan de onderzijde
••Antislip folie aan de onderzijde
••Bijzonder licht in gewicht
••Geschikt voor het afdekken van

ACTIE

65 00
.

2 rollen met GRATIS
Elektrische Snijder

trappen en vloeren

••40 mtr / rol

De elektrische snijder werkt op een accu en wordt geleverd met oplader en extra schaar.

Lion Keperdoek
Verkrijgbaar in 2 x 3 mtr, 4 x 4 mtr en 4 x 6 mtr
••Voor het afdekken van vloeren en meubels
••Zware kwaliteit 340 gram/m²
••Wasbaar, dus herbruikbaar (duurzaam)
••100% katoen
••Laat verfspatten niet door
••Zowel binnen als buiten te gebruiken

B-Wax Anti Graffiti
System

20%
KORTING

Verkrijgbaar in 5 L, 10 L en 25 L
Als zelfopofferende antigraffiti coating op alle minerale
bouwmaterialen, natuursteen en
andere gevelbekleding.
••Voor vele ondergronden geschikt,

poreus of glad

••Nagenoeg onzichtbaar
••Bestand tegen weersinvloeden
••Niet schadelijk voor milieu
••Waterdampdoorlatend

25%

3M™ 244 Maskeertape
24 mm

KORTING

Art nr 24424SW+25

GRACO ST MAX II 595
PC PRO Hi-Boy + Ultra
HH incl. 2 accu’s

••Voor extreem scherpe verflijnen
••Geen uitlopers, geen nabewerking
••Voor gladde en licht gestructureerde

oppervlakken
••Laat geen lijmresten achter na
verwijdering tot 5 maanden
••Voor binnen en buiten

50 + 25
METER GRATIS

Art nr: 17E876
••Geschikt om muurverf, lakken, vernissen en beitsen mee te verspuiten
••Uitgerust met ProConnect Endurance pomp
••Max. tipgrootte 0,027 inch
••Gewicht 33kg
••Klaart grote klussen in de helft van de tijd in vergelijking met
traditionele methodes
Art nr: 17M366
••De snelste manier om kleine klussen te klaren
••Perfecte Airless Finish - glad & egaal bij elke snelheid
••Verspuit materialen op waterbasis
••Max. Tip siz: 0,016 inch
••Max. Druk: 138 bar

ProGold Schildershulp
••Handig hulpmiddel bij lastig te schilderen oppervlakken zoals

randen van kozijnen, muren, plafonds en plinten

••Uitermate geschikt voor het behandelen van de waterhol aan de

17E876

onderkant van kozijnen

••Handig voor het aanmaken van kleine hoeveelheden (epoxy)

2k materialen

17M366

SETPRIJS

2.999 00
.
Adviesprijs:
€4.918.00

35%
KORTING

Bij afname van 3 st.

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

ProGold Verfbak Combi
XL en Inzetbakken XL
Verfbak Combi XL
••Hoogwaardige kunststof verfemmer
••Uitgerust met geïntegreerd verfrooster
••2 compartimenten
Inzetbakken XL
••Verpakt per 5 stuks

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

Verfbak Combi XL

2 sets à 5 stuks
inzetbakken XL

6 99
.
ACTIE
PRIJS

3 treden 125.00

2 x 3 treden 145.00

4 treden 135.00

2 x 4 treden 159.00

5 treden 149.00

2 x 5 treden 189.00

6 treden 169.00

2 x 6 treden 209.00

ProGold Verfrol
Ultra Finish
Verkrijgbaar in 10, 18 en 25 cm

6+ 4

12 99
.

Adviesprijs:
Verfbak €11.15
Inzetbakken €19,06

Jansen Acryl Snelplamuur
Verkrijgbaar in 400 gr, 600 gr en 1,3 kg
Een watergedragen reparatieplamuur geschikt voor binnen
en buiten en ideaal toe te passen op spijker-, schroef- en
nietgaatjes.
••Zeer snel drogend
••Zeer goed schuurbaar
••Tot 1000 micron scheurvrij

op te zetten

••Roest inhibitor

GRATIS

••Geschikt voor hoogwaardige muur-

en plafondverven, 2K epoxy, polyester
en polyurethaan coatings
••Polyamide vacht
••Goede verf opname- en afgiftevermogen
••Super fijn en zeer glad eindresultaat
••Vloeistofdichte kern

15%

KORTING

Volume
Actie

+5
7
GRATIS
Goedkoopste gratis

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

Volume Actie geldig van 1 t/m 4 september 2020.
Zolang de voorraad strekt.

ProGold is verkrijgbaar bij:

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

www.progold.nl

