
Actieperiode
1 t/m 28 februari 2023

 • 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 Van Van 37.1837.18 

22 .50

Van Van 14.7414.74 

7 .25
Verfemmer set 
maat M

Van Van 18.9918.99 

9 .25
Verfemmer set 
maat L

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

 • Met geïntegreerd verfrooster
 • Van gerecycled kunststof

 • Inlay, 5 stuks
 • Deksel

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

ProGold  
Exclusive  
White 7700
Patentpunt, Punt, Ovaal, Plat  
en Lyonse Gebogen

 • Voor watergedragen  
grond- en aflakken
 • Gemodificeerde polyestervezels
 • Open vezelstructuur voor meer  
flexibiliteit en een hogere  
verfopname
 • Vormvast

ProGold Masking Tape met folie
 • Voor het snel afplakken en bedekken 
van grote oppervlakten
 • Licht statische PE-folie
 • Voor binnen en buiten
 • Voor oplosmiddelhoudende en 
watergedragen lakken en verven

GRATISGRATIS
ProGold 
Afroller 
Bij aankoop van 6 rollen. 
Met behoud van korting.

ProGold 
Masking Tape  
met Folie 
Verkrijgbaar met beige of gele tape (2700 mm x 25 mtr.)

ProGold Afroller
 • Makkelijk afrollen en exact aanbrengen 
van de tape met folie 
 • Eenvoudig in gebruik

 • Licht van gewicht 
 • Past in de broekzak



35%
KORTING

ProGold Maskeer  
Papier 50 mtr 
Verkrijgbaar in 15 cm, 22.5 cm en 30 cm

 • Zware kwaliteit maskeerpapier
 • Geschikt voor het afdekken van bijvoorbeeld vensterbanken, 
deurranden en plinten
 • Constant gewicht van 50 gr/m2

 • Geschikt voor zowel oplosmiddelhoudende- als  
watergedragen lakken en verven

35%
KORTING

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

GRATISGRATIS
Blik Toffees
Bij aankoop van  
2.5 ltr Südwest  
Acryl All-Grund.  

Südwest Acryl  
All-Grund 
Universele Watergedragen Hechtprimer 

 • Roestwerend & blokvast
 • Voor o.a. op staal, verzinkt staal, ijzer, koper,  
aluminium, harde kunststoffen en hout
 • Universeel overschilderbaar
 • Een echte alleskunner
 • Zeer sneldrogend
 • Kleuren wit, grijs en zwart

Eurolux SMD LED 
Bouwlamp 130W
 • 5000K (daglicht) / 11000 lumen
 • Bescherming: Klasse I (geaard)
 • Beschermingsgraad: IP54 (stofvrij en  
spatwaterdicht)
 • Stootbeschermingsfactor: IK10
 • Uitklapbare standaard geïntegreerd
 • 2 spatwaterdichte contactdozen
 • Lichtsterkte in 2 standen: 50% eenzijdig, 
100% rondom
 • Voor binnen en buiten gebruik
 • 5 meter neopreenkabel
 • Levensduur circa 30.000 uur      

ACTIEPRIJS

Van Van 189.30189.30

135 .00

OP=OPOP=OP

4+1 
GRATIS

3M™ Aura™  
Stofmasker 9322
Doos à 5 stuks

 • Te gebruiken bij handmatig en machinaal schuren
 • Perfecte pasvorm met hoogwaardig filtermateriaal
 • Uitademventiel zorgt voor minder warmte in het masker
 • De verstelbare neusbeugel helpt een afdichting te vormen  
over de neus en de wangen
 • Geschikt binnen en buiten



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

25%
KORTING

Adviesprijs:  
€37.70

Mirka Mirlon  
Total Rood Handpads
 • Flexibel
 • Snel en effectief 
 • Ideaal geschikt voor droog en nat schuren
 • Zeer mooi egaal schuurbeeld
 • P360
 • Verpakt per 25 stuks
 • Afmeting 115 x 230 mm

1 + 1 
GRATIS

ProGold Verfrol Tex
Verkrijgbaar 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

6+4 
GRATIS
Goedkoopste gratis.

ACTIEPRIJS

Van Van 2.035.00 2.035.00 

1.550 .00
+ GRATIS filterset 19Y358  
en reserve pomp 24Y472  
t.w.v. €166,00.

GRACO GX/FF  
Cordless 25U466
Compact en lichtgewicht ontwerp

 • Gemakkelijke draaggreep
 • Perfecte airless afwerking
 • Gepatenteerde RAC X™ Fine Finish Low  
Pressure (FFLP) Switchtip™

Professional Contractor PC Compact™ Pistool
 • Maximale controle met 25% kleiner formaat                      
 • Langere spuittijd met 25% minder gewicht
 • Tot 50% lichtere trekker kracht
 • ProConnect® naaldwisselsysteem
 • Eenvoudig spuiten op de krapste plekken

Krachtige borstelloze gelijkstroommotor
 • Zorgt voor een langere looptijd van de batterij
 • Lichtgewicht, compact ontwerp voor meer 
draagbaarheid
 • Voorzien van snellader + 2 stuks 54v Flexvolt batterij                                         



Volume Actie geldig van 1 t/m 10 februari 2023. Zolang de voorraad strekt.

Volume
Actie

 • Aluminiumoxide Bluefired korrel,  
blijft langer scherp

 • Hoge treksterkte papier met als 
resultaat: minder vervorming en een 
strakker en egaler schuurresultaat 

 • Stevige papierkwaliteit; hogere 
standtijd en duurzamer 

 • Schuurpapier loopt minder snel vol

 • 50 vellen per doos

ProGold Exclusive  
Machinaal Schuurmateriaal
Delta, strook en schijf  
(125 mm en 150 mm)

2+2 
GRATIS
Goedkoopste gratis.  

Alle combinaties mogelijk.

Postbus 105
1420 AC  Uithoorn
Postbus 105
1420 AC  Uithoorn

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

FELIX
V E R F G R O E P


