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Beschermd
voor de 
komende 
10 jaar.

Sigma S2U Allure. De ultieme bescherming  
van buitenhoutwerk. 
Uw buitenwerk heeft het zwaar te verduren.  
Sigma S2U Allure zorgt ervoor dat het houtwerk voor 
de komende 10 jaar optimaal is beschermd, weer of 
geen weer. Door de unieke bindmiddelcombinatie 
Dual Guard System® is de lak bestand tegen de 
meest extreme weersinvloeden.

Sigma S2U Allure: 
• Gemakkelijk verwerkbaar van 0°C tot 30°C.
•  Bij uitstek geschikt voor 4-seizoenen onderhoud.
•  51% biobased product conform ASTM D6866.
•  Soepele applicatie, eenvoudig op de juiste 

laagdikte aan te brengen.
•  Hoge aanvangsglans en een uitstekend 

glansbehoud.

TERUG NAAR INHOUD  



Sigma S2U Allure is 51% biobased.*
Bij Sigma Coatings vinden we het belangrijk om onze afhankelijk-
heid van fossielegrondstoffen te verminderen. We zijn voortdurend 
op zoek naar mogelijkheden omherwinbare (biobased) grond-
stoffen in te zetten met behoud van een hoge technische 
kwaliteit en de juiste verwerkingseigenschappen van onze verf. 
Sigma S2U Allure is 51% biobased (Volgens de norm ASTM 
D6866). Biobased producten zijn van toenemend belang voor 
de verf- en bouwindustrie om zo bij te dragen aan een circulaire 
economie en een duurzame wereld.

*Sigma S2U Allure Gloss

Sigma S2U Allure heeft het DUBOkeur®  
voor duurzaam Bouwen. 
Het DUBOkeur® bewijst dat een product (voor de bouw, GWW of 
interieur sector), grondstof, installatie of woning tot de meest 
milieuvriendelijke keuze behoort. Dit wordt aangetoond aan 
de hand van een milieukundige levens cyclusanalyse gemaakt 
door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie 
(NIBE), het kennisinstituut voor duurzaam bouwen.

Sigma S2U Allure, hout optimaal beschermd dankzij het Dual Guard System®.
Het DUBOkeur® bewijs DGS® verbetert de duurzaamheid van de kleur en glans. Daarbij behoudt de verf zijn soepele verwerking en 
uitstekende droging. Dual Guard System® van Sigma Coatings biedt 10 jaar ‘schildervrij’ garantietermijn.
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Het innovatieve Dual Guard System® bestaat uit een tweede  
bindmiddel dat het hoofd bind middel beschermt tegen  

UV-straling. Dit verbetert de duurzaamheid en glans tot wel 50%.
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Door UV-straling breekt bindmiddel in de loop der jaren af.  
Met nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de verf, de  

duurzaamheid en glans.

Zonder DGS®
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Buitengewoon 
schuren  
met Allure

   1 liter Sigma S2U Allure Primer (wit) 
   1x ProGold Schuurrol 95 mm x 25 m, keuze uit grofte  

P100 t/m P320
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ProGold schuurrol: 
•  Flexibele, progressieve bond
•  Aluminium oxide korrel
•  Latex gedragen papier, hierdoor  

een egaler schuurbeeld

De hier vermelde prijzen zijn promotie adviesprijzen, de deelnemende Sigma verkooppunten zijn vrij om daarvan af te wijken.

TERUG NAAR INHOUD  



Buitengewoon 
kwasten  
met Allure

   1 liter Sigma S2U Allure Gloss, Satin (wit of kleur) 
   1x ProGold kwast patentpunt Exclusive Black 7000 maat 16

44
35

77

Deze handgemaakte professionele 
patentpuntkwast met blankgelakte steel 
is vervaardigd uit de allerbeste kwaliteit 
Chinees varkenshaar (Chungking). 
Uitermate geschikt voor Sigma S2U Allure.

De hier vermelde prijzen zijn promotie adviesprijzen, de deelnemende Sigma verkooppunten zijn vrij om daarvan af te wijken.
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Buitengewoon 
compleet  
met Allure

   2,5 liter Sigma S2U Allure Gloss, Satin (wit of kleur) 
   1x Aflak set compleet:  

1 doosje à 10 stuks ProGold verfrol vilt 10 cm, ProGold beugel 
29 cm softgrip, ProGold masking tape geel 24 mm,  
ProGold kwast patentpunt Exclusive Red 7100 (16),  
ProGold penseel lyonse gebogen Exclusive Red 7120 (16), 
ProGold verzetblik, ProGold inzetvaatje,  
ProGold verfrooster klein 
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De hier vermelde prijzen zijn promotie adviesprijzen, de deelnemende Sigma verkooppunten zijn vrij om daarvan af te wijken.
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Buitengewoon 
snel  
met Allure

   2,5 liter Sigma S2U Allure Primer (wit of kleur) 
   2,5 liter Sigma S2U Allure Gloss, Satin (wit of kleur)
   1x Maisto Tech RC radiografisch bestuurbare auto van de  

Red Bull RB15 #33 Max Verstappen 
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Maisto Tech RC radiografisch bestuurbare 
auto van de Red Bull RB15 #33  
Max Verstappen. Met deze modelauto  
in schaal 1:24 kruipt u zelf achter het 
stuur van de RB15!

De hier vermelde prijzen zijn promotie adviesprijzen, de deelnemende Sigma verkooppunten zijn vrij om daarvan af te wijken.
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Buitengewoon 
vers  
met Allure

   5 liter Sigma S2U Allure Gloss, Satin (wit of kleur) 
   1x Keurslager cadeaukaart t.w.v. € 20,- 
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Bij elke Keurslager in Nederland 
is de cadeaukaart te verzilveren.  
Steun uw lokale slager!

De hier vermelde prijzen zijn promotie adviesprijzen, de deelnemende Sigma verkooppunten zijn vrij om daarvan af te wijken.
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Buitengewoon 
cool  
met Allure

   5 liter Sigma S2U Allure Gloss, Satin (wit of kleur) 
   1x zwart poloshirt Mascot Grenoble voorzien van het  

Sigma Logo op de mouw. Verkrijgbaar in maat M t/m XXL.
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Zwart poloshirt Mascot Grenoble 
is een premium model, extreem 
vocht regulerend, sneldrogend 
en heeft een moderne pasvorm.

De hier vermelde prijzen zijn promotie adviesprijzen, de deelnemende Sigma verkooppunten zijn vrij om daarvan af te wijken.
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Buitengewoon 
repareren  
met Allure

   5 liter Sigma S2U Allure Gloss, Satin (wit of kleur) 
   2x Repair Care Dry Flex SF
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Duurzame reparatieplamuur voor het zeer 
snel plamuren en repareren van kleine 
gebreken en oneffenheden van 0 tot 6 mm 
in hout (na een half uur uitgehard). 

De hier vermelde prijzen zijn promotie adviesprijzen, de deelnemende Sigma verkooppunten zijn vrij om daarvan af te wijken.
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Buitengewoon 
hip met Allure

   2 liter Sigma S2U Allure Primer (wit of kleur) 
   5 liter Sigma S2U Allure Gloss, Satin (wit of kleur) 
   1x Quick werkschoen Sprint Dark laag. NIEUW!  

Verkrijgbaar in diverse maten.
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Voor

Deze Quick Sprint werkschoenen zijn bijna 
niet te onderscheiden van gewone sneakers, 
maar bieden wel de juiste bescherming.  
De Sprint werkschoenen hebben een stalen 
veiligheidsneus en een flexibele kevlar 
tussenzool. De loopzool is voorzien van  
de hoogste antislip normering (SRC) voor 
optimale grip op zowel natte als droge 
ondergronden. De anatomisch voorgevormde 
inlegzool van de Quick werkschoenen zijn 
verwisselbaar. Deze werkschoenen zijn 
metaalvrij.

De hier vermelde prijzen zijn promotie adviesprijzen, de deelnemende Sigma verkooppunten zijn vrij om daarvan af te wijken.
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Buitengewoon 
BBQ  
met Allure

   2,5 liter Sigma S2U Allure Primer (wit of kleur) 
   5 liter Sigma S2U Allure Gloss, Satin (wit of kleur) 
   1x Grill Guru Grillerette tafel BBQ
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Met de Grill Guru Grillerette tafel 
BBQ is grillen/barbecueën met 
houtskool een fluitje van een cent. 
Met de unieke ventilator, werkend 
op batterijen, wordt de lucht naar 
de houtskool geblazen waardoor  
de BBQ heter of koeler wordt.  
Hierdoor is de BBQ al in 3 minuten 
klaar voor gebruik. Grilloppervlak  
is 29 cm.

De hier vermelde prijzen zijn promotie adviesprijzen, de deelnemende Sigma verkooppunten zijn vrij om daarvan af te wijken.
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Buitengewoon 
gekleed  
met Allure

   2,5 liter Sigma S2U Allure Primer (wit of kleur) 
   5 liter Sigma S2U Allure Gloss, Satin (wit of kleur) 
   1x kleding set WorkMan in de kleuren wit/navy: worker broek in 

de maten 48 t/m 56, poloshirt en t-shirt in de maten M t/m XL 
plus een rode workman cap en zwarte riem
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De hier vermelde prijzen zijn promotie adviesprijzen, de deelnemende Sigma verkooppunten zijn vrij om daarvan af te wijken.
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Buitengewoon 
hoog met 
Altrex en 
Allure

   5 liter Sigma S2U Allure Primer (wit of kleur) 
   10 liter Sigma S2U Allure Gloss, Satin (wit of kleur)
   1x Altrex steiger 6,20 m stahoogte / 8,20 m werkhoogte
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Onderdelen: 
•  6x Opbouwframe breed 135-28-7
•  2x Opbouwframe breed 135-28-4
•  4x Wielstaander met wiel Ø 200 mm
•  3x Houten platform 245 met luik

•  3x Safe-Quick 2 Guardrail 2,45 m
•  10x Diagnonaalschoor 245-28-16
•  2x Horizontaalschoor 245-6
•  2x Driehoekstabilisator standaard
•  1x Kantplank hout 75-245

De Altrex rolsteiger 42S met safe-quick 2 guardrail is ideaal voor professioneel 
en intensief gebruik met groot breed werk oppervlakte. Let op: 1 extra platform!

De hier vermelde prijzen zijn promotie adviesprijzen, de deelnemende sigma verkooppunten zijn vrij om daarvan af te wijken.
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Buitengewoon 
hoog met 
Skyworks en 
Allure

   5 liter Sigma S2U Allure Primer (wit of kleur) 
   10 liter Sigma S2U Allure Gloss, Satin (wit of kleur)
   1x Skyworks Pro-Line Secure Gevelvrij rolsteiger  

8,20 m stahoogte / 10,20 m werkhoogte
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De Pro-Line Secure Gevelvrij rolsteiger is een variant van de nieuwe generatie  
Sky-Secure rolsteigers die het gebruiksgemak van de traditionele rolsteiger combineert 
met een veiliger en snellere opbouwmethode.

 Onderdelen: 
• 8x Opbouwframe 135-7 Pro-Line Secure
• 2x Opbouwframe 135-4 Pro-Line Secure
• 4x Wiel 200 mm met spindel Pro-Line
• 4x Sky-Secure leuning 250
• 4x Platform 250 met luik Pro-Line

• 10x Diagonaalschoor 2,50 m Pro-Line
• 2x Horizontaalschoor 2,50 m Pro-Line
• 2x Stabilisator Pro-Line
• 2x Kantplank 250 Pro-Line
• 2x Kantplank 135 Pro-Line

De hier vermelde prijzen zijn promotie adviesprijzen, de deelnemende Sigma verkooppunten zijn vrij om daarvan af te wijken.
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PPG Coatings Nederland B.V.
Sigma Coatings Nederland    Postbus 42    1420 AA Uithoorn
T (0297) 54 19 11    info@sigma.nl    www.sigma.nl
Sigma klantenservice    T (0297) 54 12 34
Technisch Centrum    T (0297) 54 18 89

Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De hier vermelde prijzen zijn promotie adviesprijzen, de deelnemende sigma verkooppunten zijn vrij om daarvan af te wijken.  
De aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar op professionele verkooppunten voor verfverwerkende bedrijven. Kijk op www.sigma.nl voor alle adressen.
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