Actieperiode
3 t/m 31 januari 2022

ProGold Allesreiniger
5 ltr + ProGold
Reinigingsdoekjes

Bied verzet tegen
de vrieskou!

ProGold Allesreiniger
• 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
ProGold Reinigingsdoekjes
• 100 doekjes per emmer
• Geschikt voor het verwijderen
van verf, lijm, kit, 2K Epoxy en olie
van diverse oppervlakten
• Eén zijde met schurende werking
andere zijde met reinigende
werking
• Geïmpregneerd

Inhoud:
• ProGold Verzetblik met 15 Inzetvaatjes
• ProGold Raamwisser en IJskrabber in 1

OP=OP

ACTIEPRIJS

13 50
.

+ GRATIS PROGOLD

SETPRIJS

Raamwisser / IJskrabber

25 00
.
Adviesprijs:
€53.16

ProGold Verfbak Combi M
+ inzetbakken à 3 stuks
• Verf, kwast en verfroller in één hand
• Niet langer het ongemak van een verfbakje dat je

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
• Penseel Lyonse Gebogen verkrijgbaar in maat 16 t/m 24

nergens op je ladder kwijt kunt

• Van gerecycled kunststof

Adviesprijs:
€4.82

SETPRIJS

3 25
.

Adviesprijs:
€17.85

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

ProGold Poetsdoeken

Eurolux Luna 8000 Lumen

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

• 5000K (daglicht)
• Wattage: 8000 lumen - 100 Watt
• Beschermingsklasse: I (geaard)
• Beschermingsgraad: IP54 (stofvrij en spatwaterdicht)
• Stootbeschermingsfactor: IK08
• Rondom gelijkmatig verdeeld licht in het hele werkgebied

(360 graden)

• Met ophanghaak voor plafondmontage
• 2 spatwaterdichte contactdozen
• 3 handgrepen rondom met valbeveiliging
• Aan- uit schakelaar
• 5 meter 3 x 1,5 mm² neopreenkabel

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

Poetsdoeken Bont

Poetsdoeken Wit

5 00
.

ACTIEPRIJS

10 00
.

115 00
.

Adviesprijs:
Bont €8.29
Wit €17.38

ProGold Stoffer Vladder
Wit Mix
• Zeer vol ingezet
• Mix van varkens- en synthetische haren
• Afmeting 22 x 170 mm

Adviesprijs:
€161.90

WAGNER SF23+ Airless
TempSpray op wagen

2 +1

GRATIS

Adviesprijs:
€11.75

ProGold Acrylaat Kit
310 ml

De meest verkochte membraan Airless spuitinstallatie
Artikelnr. 2341496
• Perfecte oppervlakteresultaten dankzij verwarmde slang
• Ook ideaal voor dikvloeibare materialen zoals spuitlak
• Het TempSpray-systeem verwarmt het materiaal direct in de
slang en zorgt zo voor perfecte viscositeit zonder verdunnen
• Voor het optimaal aanbrengen van de verf

• Maximale toelaatbare vervorming ca. 12,5%
• Makkelijk verwerkbaar
• Voor binnen
• Goed overschilderbaar
• Verkrijgbaar in wit

ACTIEPRIJS

4.49500
.
ACTIE
12 kokers

17 50
.

Adviesprijs:
€2.53

Adviesprijs:
€5.995.00

ProGold Verfrol Vilt
5 cm, 10 cm, 10 cm dubbeldik, 15 cm en 18 cm
• Voor watergedragen en oplosmiddelhoudende lakken
• Zeer kortgeschoren viltvacht
• Pluisvrij
• Poolhoogte 5 mm

35%
KORTING

Bij afname per volle
verpakking of 3 stuks
van 18 cm.

ProGold Wandafwerking
ProGold Glasweefsel PG 402
Gepigmenteerd – 50 mtr

Altrex Doorwerkkap
t.b.v. Steiger
Droog en windvrij werken op een steiger!
Complete set; staander (2x), horizontale schoor (3x) en
zeil met klittenband (1x)
Configuratienummer
C500502
• Breedte: 2,45 m.
• Multifunctionele toepasbaarheid op gevel- en
rolsteigers
• Hoogte en gevelafstand
optimaal instelbaar;
kaphoogte telescopisch
instelbaar
• Zeil (niet-vlamonder
houdend) voorzien van
klittenband, wat door
koppelen van meerdere
kappen mogelijk maakt

of
ProGold Glasvlies PG 450
Gepigmenteerd – 50 mtr

ACTIEPRIJS

56700
.

ACTIEPRIJS

9500
.
+ GRATIS EMMER

Glasweefsellijm 2000
transparant, 10 kg.

Eurolux LED Acculamp
Twin-Spot 4500
• 5700K (daglicht)
• 750/1500/3000/4500 lumen, 4 standen
• Beschermingsklasse III (veilige spanning)
• Beschermingsgraad IP54 (stofvrij en spatwaterdicht)
• Stootbeschermingsfactor: IK07
• 2 afzonderlijke plekken tegelijkertijd verlichten
• 180° horizontaal verstelbaar
• 90° verticaal verstelbaar
• Inclusief accu en oplader 230V met 1,5 meter kabel
• Accu bruikbaar als USB oplader
• Brandduur tot 12 uur
• Laadtijd +/- 4 uur

Extra (tweede) accu los verkrijgbaar voor €55.00

Adviesprijs:
€780.00

ACTIEPRIJS

10500
.

Adviesprijs:
€142.50

ACTIE

ProGold
Masking
Tape Geel

99 .

00

Bij afname per
volle doos.

24 mm en 36 mm
• Voor

het maken van strakke lijnen

• Uitstekende
• Zeer

kleefkracht

hoog UV bestendig

• Geschikt

voor gladde en licht
ruwe ondergronden

• 50

mtr op rol

Inhoud doos 24 mm – 36 rollen
Adviesprijs: €221.76

Inhoud doos 36 mm – 24 rollen
Adviesprijs: €236.88

Postbus 105
1420 AC Uithoorn

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

