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ProGold Schuurspons
en Reinigingsvlies

GRATIS

Per set combineren is
mogelijk.
Goedkoopste gratis.

Verpakt per set van 3 stuks
• Schuurspons: Geschikt voor het matteren van

diverse oppervlakken

• Reinigingsvlies: Geschikt voor het reinigen van

diverse oppervlakken waaronder Trespa

ProGold Repair Finish

ProGold Verfrol
Excellent Acrylic
Verkrijgbaar in 10 cm
• Verfrol gemaakt van een mix van polyester en microfiber vacht
• Uitermate geschikt voor watergedragen verfsystemen
• Brengt de juiste laagdikte aan voor een betere vloei en dekking
• Voor een superstrak eindresultaat
• Poolhoogte 5 mm

Per doos à
10 rollen

ProGold Repair Finish, 150 ml
• Krimpvrije 2-componenten epoxyplamuur in één kokersysteem
• Zeer gemakkelijk verwerkbaar en snel uithardend
• Goed schuurbaar en overschilderbaar
• Toepasbaar bij oneffenheden tussen de 0 en 10 mm
• Verwerkbaar bij temperaturen tussen 2°C en 30°C
• Door de hoge elasticiteit ook te gebruiken bij openstaande
verbindingen
• Geschikt voor het ProGold Kitpistool
ProGold Kitpistool
• Extra zwaar drijfwerk, geschikt voor continu gebruik
• Met no-drip systeem; de lijm of kit lekt niet na
• Met ronde drijfstang
• Voorzien van ophanghaak

Van 17.50

9 99
.
ProGold
Epoxypasta QD
2 in 1
265 ml
• Voor het repareren van openstaande

NIEUW

GRATIS
Kitpistool
T.w.v. € 35.41
bij aankoop van
4 kokers ProGold
Repair Finish

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

Van 38.65

23 50
.

Scan de QR-code en bekijk het filmpje en
kom alles te weten over deze producten.

ProGold Classic Kwasten

ProGold Softpads
115 x 140 mm
• Soft foam voor handmatig schuren
• Aluminiumoxide korrel
• Verkrijgbaar in P80 t/m P320

Van 22.05

Texkwast 7960
• Gemodificeerde polyestervezels
• Geschikt voor alle muurverven
• Vormvast

Bij afname van een
doos à 20 vellen.

Patentpunt Yellow 7520
• Gemodificeerde polyestervezels
• Geschikt voor oplosmiddelhoudende grond- en aflakken
• Vormvast

12 50
.

Patentpunt 7320 Flex en Penseel Lyonse Gebogen Flex
• Zeer flexibele gemodificeerde polyestervezels
• Geschikt voor watergedragen grond- en aflakken
• Vormvast

ProGold Verfrol
Schuim Superfinish

35%

1 +1

KORTING

GRATIS*

Bij afname van 4 st.
Alle combinaties
mogelijk.

Verkrijgbaar in 5 en 10 cm
• Opzetten en uitrollen van lak

met één en dezelfde roller

• Geschikt voor zowel

WAGNER Furno 750
HeatGun

oplosmiddelhoudende - als
watergedragen lakken

Art nr. 2359358

* Bij afname per volle verpakking.
5 cm. verpakt per 20 stuks.
10 cm. verpakt per 10 stuks.

RUPES Houtrotfrees
in Systainer
Type RU-AR38ES/BOX Incl. 5 bolkop frezen
• Krachtig, licht & compact
• Geschikt voor het grove verwijderwerk tot aan het uiterst

nauwkeurig werken

• Optimale controle door het traploze regelbare toerental

(18.000 – 30.000 tpm)

• Voorzien van een speciale hars op de elektrische delen voor een

betere bescherming tegen stof, wat resulteert in een langere
levensduur

Van 450.00

335 00
.

• 2.000 Watt
• LED scherm
• Temperatuurrange: van 50 °C tot 630 °C
• Geheugen voor laatste instellingen
• 6 luchtsnelheden
• Afkoelmodus
• Inclusief koffer en accessoires

Van 85.10

72 50
.

Graco GX 21 met
Jetroller 25 cm

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

Art. nr. 17G183 + 24V491

maken van ondergronden voor schilderwerk

GX21
• Innovatief design
• Handig en draagbaar met directe aanzuiging uit de emmer of
het blik
• Uitgerust met het Graco ProXchange-pompvervangingssysteem

• Tevens geschikt voor het verwijderen van

de meeste soorten vervuiling op vrijwel
elke ondergrond
• Biologisch afbreekbaar

35%
KORTING

JetRoller
• Rollen en spuiten in een beweging
• Ideaal toepasbaar op egale ondergronden maar ook voor
spackplafonds of bakstenen gevels
• Beperkt overspray
• Moeiteloos bereik
• Voorzien van cleanshot,
voor druppelvrij spuiten

Van 1.952.00

1.250 .00

ProGold
Masking Tape
50 mtr op rol

+
2
1
GRATIS
Goedkoopste gratis.

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.

ProGold Topseal U
In de kleuren wit, grijs, bruin en zwart (290 ml)
• Hoogwaardige kit op basis van MS polymeer
• Geschikt voor top- en hielafdichting in beglazingssystemen
• Afdichten van aansluitvoegen en dilataties
• Maximale duurzaam toelaatbare vervorming 25%
• Hoogst gecertificeerde beglazingskit o.a. kitklasse G-25 HM
• Voor binnen en buiten
• Overschilderbaar met zowel oplosmiddelhoudende- als

watergedragen verfsystemen

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.

Adviesprijs:
€9.99 p/koker

+6
6
GRATIS

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.

Volume Actie
ProGold Schuurvellen of Schuurrollen
• Rol

95 mm x 25 m, korrelgrofte P80 t/m P320

• Vel

230 x 280 mm (verpakt per 10), korrelgrofte P80 t/m P240

• Voor

het handmatig schuren, breed en universeel toepasbaar

• Aluminiumoxide

korrel

4 rollen
Van 87.80

35 00
.
Grofte naar keuze.

4 pakjes
OP=OP

Van 25.12

13 .

50

Grofte naar keuze.

Postbus 105
1420 AC Uithoorn

De hier vermelde "Van” prijzen zijn Adviesprijzen. De hier vermelde actieprijzen of
actiekortingen
zijn promotie
of promotie
kortingen,niet
de deelnemende
Op
onze acties
zijn deadviesprijzen
klantspecifieke
afspraken
van toepassing.
verkooppunten zijn vrij om daarvan af te wijken.

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

