Actieperiode
1 t/m 31 december 2020

ProGold Verfrol compleet
Vacht Verfroller 20 cm met Beugel
• Met een donzige polyestervacht
• Goede verfopname - en verfafgifte vermogen
• Voor binnen en buiten
• Geschikt voor alle muurverven
• Poolhoogte 21 mm

ACTIE
10 verfrollen

21 50
.

ProGold Masking Tape
met Folie
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

Adviesprijs:
€36.60

ProGold Allesreiniger
Verkrijgbaar in 1 ltr, 5 ltr, sprayflacon en doekjes
• Geschikt voor het ontvetten en antistatisch

maken van ondergronden voor schilderwerk

• Tevens geschikt voor het verwijderen van

de meeste soorten vervuiling op vrijwel
elke ondergrond
• Biologisch afbreekbaar

35%
KORTING

ProGold Schuurmaterialen
Gehele ProGold assortiment m.u.v. ProGold Exclusive schuurpapier
Stroken en Delta

35%
KORTING

35%
KORTING

ProGold Kwasten
Exclusive White 7700

ProGold Verfbak Combi
XL en Inzetbakken XL

Patentpunt, Punt, Ovaal, Plat en Lyonse

Verfbak Combi XL
• Hoogwaardige kunststof verfemmer
• Uitgerust met geïntegreerd verfrooster
• 2 compartimenten

• Voor watergedragen grond- en aflakken
• Gemodificeerde polyestervezels
• Open vezelstructuur voor meer flexibiliteit en

een hogere verfopname

Inzetbakken XL
• Verpakt per 5 stuks

• Vormvast

35%
KORTING

Bij afname van 4 st.
Alle combinaties
mogelijk.

Lion Keperdoek

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

Verfbak Combi XL

2 sets à 5 stuks
inzetbakken XL

6 99
.

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

12 99
.

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

25%
KORTING

ProGold Verfrol
Ultra Finish

6+ 4
GRATIS

Verkrijgbaar in 10, 18 en 25 cm
• Geschikt voor hoogwaardige muur-

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

Adviesprijs:
Verfbak €11.15
Inzetbakken €19,06

35%
KORTING

Graco GX 21 met
JetRoller 18 cm
Art. nr: 17G183 + 24V490
GX21
• Innovatief design
• Handig en draagbaar met directe aanzuiging uit de emmer of
het blik
• Uitgerust met het Graco ProXchange-pompvervangingssysteem
JetRoller
• Combineert het rollen en spuiten in één beweging
• Licht en draagbaar
• Bestaande uit; inline pistool, verlengstuk, cleanshot en een
handroller met 18 cm beugel, geschikt voor elke type verfroller
• Past op bestaande Airless spuitapparaten
• Ideaal voor ruwe of poreuze oppervlakken
• Minimaliseert overspray en levert een consistente hoogwaardige
afwerking

ACTIEPRIJS

1.349 .00

AIRBO Aircleaner AC-2
• Zuivert 900 m3/u
• Compact & licht
• Laag energieverbuik: 105W
• Geluidsarm: max. 71 dB
• Inclusief LCD-scherm en

single filtertest

ACTIEPRIJS

949 .00

Adviesprijs:
€1.149.00

ProGold Schuurspons en
Reinigingsvlies
Reinigingsvlies
• Geschikt voor het reinigen van diverse oppervlakken
waaronder Trespa
Schuurspons A120/A180
• Geschikt voor het voorschuren en tussenschuren van
geprofileerde oppervlakken
• Ideaal voor het schuren van zink
• Aluminiumoxide korrel
Schuurspons S320/S800
• Geschikt voor het matteren van lakoppervlakken en
aluminium vensterbanken en verwijderen van roest
• Siliciumcarbide korrel

Adviesprijs:
€1.699.00

ProGold Verfrol
Schuim Superfinish

35%
KORTING

5 cm verpakt per 20 stuks en 10 cm verpakt per 10 stuks
• Goede verfopname - en verfafgifte vermogen
• Met speciale groef aan beide kanten om rolbaanvrij af te lakken
• Voor het aanbrengen en verdelen op gladde ondergronden
• Opzetten en uitrollen van lak met één en dezelfde roller
• Geschikt voor zowel oplosmiddelhoudende - als

watergedragen lakken

Quick Sprint
Verkrijgbaar in blauw, zwart of grijs
• Normering S1P / SRC
• Upper Suède + Mesh + Microfiber
• Binnenvoering Mesh
• Binnenzool Uitneembare

35%
KORTING

Bij afname per volle
verpakking.

flexibele en ademende zool van mesh
met 7 mm foaming rubber
• Loopzool PU + PU
• Maten 37 t/m 47
• Tussenzool
Flexibele kevlar
*Bij aankoop van een paar Quick Sprint.

GRATIS
2 paar Quick
werksokken*

Volume
Actie

ACTIE

37 .

50

Bij afname per
volle doos.

ProGold Masking
Tape Beige
24 mm en 36 mm
• Universeel

inzetbare tape geschikt
voor binnen

• Goede

hechting

• Soepel

in bochten

• Laat

geen lijmresten achter

• Geschikt

voor gladde ondergronden

• Inzetduur

1 dag

• Geschikt

voor zowel oplosmiddelhoudendeals watergedragen lakken en verven

Inhoud doos 24 mm 36 rollen
Adviesprijs: €65.16

Inhoud doos 36 mm 24 rollen
Adviesprijs: €65.52

Volume Actie geldig van 1 t/m 4 december 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

