
SETPRIJSSETPRIJS 

11 .50

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

ProGold Patentkwast  
Classic 7520
Verkrijgbaar in maat 8 t/m 20

 • Gemodificeerde polyestervezels
 • Geschikt voor oplosmiddelhoudende grond- en aflakken
 • Vormvast, dus makkelijk besnijden zonder draaien
 • Meer gesloten vezelstructuur voor een betere verwerking 
en het aanbrengen van de juiste laagdikte

Actieperiode
1 t/m 30 juni 2022

Van Van 35.4135.41

22 .00
 

 • 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

Zo’n actie hou je niet 
onder de pet
Inhoud set:
 • ProGold Schilderspetje
 • ProGold Verzetblik met  
15 PG inzetvaatjes

GRATISGRATIS
Reinigings 
doekjes
T.w.v. € 20.79 
bij aankoop van  
2 kokers ProGold 
Repair Finish.

ProGold Repair Finish
ProGold Repair Finish, 150 ml
 • Krimpvrije tweecomponenten 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 Reinigingsdoekjes, in emmer à 100 doekjes
 • 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

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

NIEUW



2+1 
GRATIS

Bij afname van volle  
dozen à 20 vellen.

Van Van 24.9924.99

15 .00
 

ProGold Softpads
115 x 140 mm

 • Soft foam voor handmatig schuren
 • Aluminiumoxide korrel
 • Verkrijgbaar in P80 t/m P320

Adviesprijs: 
€22.05 p/doos

35%
KORTING
Bij afname van 10 st.  
of 5 cm 20 st.

ProGold Verfrol Vilt 
5 cm, 10 cm, 10 cm dubbeldik, 15 cm en 18 cm

 • Voor watergedragen en oplosmiddel houdende lakken
 • Zeer kortgeschoren viltvacht
 • Pluisvrij
 • Poolhoogte 5 mm

Van Van 14.0514.05

7 .00
 

Van Van 18.0918.09

9 .00
 

ProGold Mengplateau
 • Mengbord voor 2-componenten producten
 • Eenvoudig te reinigen met de ProGold reinigingsdoekjes
 • Kunststof

ProGold Verfemmer Plus, 
maat L met Inlays en 
Deksel
Inhoud set: 
 • ProGold Verfemmer Plus, ca. 12 ltr
 • Met geïntegreerd verfrooster
 • Van gerecycled kunststof 
 • Inlay voor ProGold  
Verfemmer Plus (5 stuks) L
 • Deksel voor ProGold 
Verfemmer Plus L

ProGold Verfemmer Plus, 
maat M met Inlays en 
Deksel
Inhoud set: 
 • ProGold Verfemmer Plus, ca. 8 ltr
 • Met geïntegreerd verfrooster
 • Van gerecycled kunststof 
 • Inlay voor ProGold  
Verfemmer Plus (5 stuks) M
 • Deksel voor ProGold  
Verfemmer Plus M

35%
KORTING

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



Van Van 36.9136.91

19 .75
 

Van Van 544.05544.05

315 .00
 

BAHCO Verfschraperset
2 mesjes + houder 650

 • Verfschraper, ontworpen volgens het wetenschappelijk  
ERGO™ proces
 • De hardmetalen messen zijn geschikt voor het schrapen van 
hout, metaal, beton, verf, lijm, vernis en roest
 • Comfortabele grip
 • Uitgerust met een recht hardmetalen mesje van 50mm dat 
tweezijdig scherp is geslepen
 • Smalle kop voor een goede toegankelijkhed in nauwe ruimten

Spontex Sponzen 
 • Werkspons nr. 6 Azella 25, 135 x 98 x 38 mm
 • Schuurspons Sponrex 74, 130 x 84 x 28 mm

35%
KORTING
Bij aankoop van 10 
sponzen naar keuze.

Altrex Nevada 
Opsteekladder
 • Comfortabele 2-delige ladder
 • Met ergonomisch ERGO-GRIP kokerprofiel
 • Extra diepe treden met antislip

ACTIEPRIJS 

179 .00
Muurafhouder met  
toprollen en bakje

2 x 10 sporten 329.00

2 x 12* sporten 369.00

2 x 14* sporten 445.00

ACTIE ACTIE 
PRIJSPRIJS

*  incl. toprollen vanaf 2 x 12

Mirka Stofzuiger 1025LPC
 • Compacte stofzuiger van klasse L                          
 • Vermogen 1000 Watt
 • Geluidsniveau 64 dB
 • Filtersysteem Push & Clean
 • Geschikt voor zowel droge als  
natte toepassingen
 • Volume 3600 liter per minuut
 • Tank volume 25 liter 
 • Snoer van 5 meter



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

Volume Actie geldig van 1 t/m 10 juni 2022. Zolang de voorraad strekt.

Volume
Actie

 • Hoogwaardige, plasto-elastische, voegkit 
voor het afdichten van aansluitvoegen

 • Maximale duurzaam toelaatbare  
vervorming ca. 12,5%

 • Snel regenbestendig

 • Uitstekende verwerkingseigenschappen

 • Geschikt voor binnen en buiten

ProGold Acryl Exterior 
Kleur wit, 310 ml per koker

6+6 
GRATIS

Adviesprijs: € 4.89 p/koker 

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

Postbus 105
1420 AC  Uithoorn
Postbus 105
1420 AC  Uithoorn


