
Actieperiode
1 t/m 31 juli 2021

6+6 
GRATIS

Bij afname per paar, 
goedkoopste gratis.

6+4 
GRATIS

Goedkoopste gratis.

SETAANBIEDING SETAANBIEDING 

32 .50

ProGold  
Werk hand schoenen
Herbruikbare Nylon PU Gecoat en Nitrilon Grijs

 • Nylon PU Gecoat verkrijgbaar in de maten L, XL en XXL
 • Nitrilon Grijs verkrijgbaar in de maten L en XL

Hier raak je 
gehecht aan!
Inhoud set:
 • ProGold Steigerbak
 • 6 kokers ProGold Topseal U, wit

 • Geschikt voor top- en hielafdichting in beglazing
 • Maximale duurzaam toelaatbare vervorming 25%
 • Hoogst gecertificeerde beglazingskit o.a.  
Kitklasse G-25 HM 
 • Voor binnen en buiten
 • Overschilderbaar met zowel oplosmiddel houdende- 
als watergedragen verfsystemen

ProGold Verfrol  
Ultra Finish
Verkrijgbaar in 10, 18 en 25 cm

 • Geschikt voor hoogwaardige muur-  
en plafondverven, 2K epoxy, polyester  
en polyurethaan coatings
 • Polyamide vacht
 • Goed verf opname- en afgiftevermogen
 • Super fijn en zeer glad eindresultaat
 • Vloeistofdichte kern



22++11  
GRATIS

ACTIEACTIE
4 doosjes

40 .40 .0000
Grofte naar keuze. 
 

ACTIEPRIJSACTIEPRIJS 

21 .00

SETPRIJSSETPRIJS 

19 .00

Adviesprijs: 
€33.72

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

ProGold Exclusive  
7000 serie
Patentpunt, Plat en Ovaal

 • Geschikt voor  
oplos middelhoudende  
grond- en aflakken 
 • Chinees varkenshaar:  
triple boiled Chungking 
 • Bol op de bles gezet
 • In “voorbesleten” stand 
gevormd voor direct  
streeploos aflakken

ProGold Delta 
Schuurstroken
 • Latex gedragen papier,  
hierdoor krijg je een egaler  
schuurbeeld
 • Aluminiumoxide korrel
 • Korrelgrofte P80 t/m P320
 • Per doos van 50 st verpakt

Adviesprijs: 
€11.75

Adviesprijs: 
€31.24

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

ProGold Onderdeurtje
 • Handig hulpmiddel voor het schilderen van de onderkant van deuren en kozijnen
 • Het Onderdeurtje moet altijd zijn voorzien van een Velcro-pad, zodat  
de Schilderpad of Schuurpad blijft zitten

Set bestaat uit: 
 • ProGold Onderdeurtje compleet met  
Velcro-, Schuur- en Schilderpad
 • ProGold Schilderpads, set 10 st.

ProGold Kitpistool
 • Met ronde drijfstang 
 • Voorzien van ophanghaak
 • Extra zwaar drijfwerk, geschikt voor continu gebruik
 • Met no-drip systeem; de lijm of kit lekt niet na



ACTIEPRIJSACTIEPRIJS 

11 .50

ACTIEACTIE
4 doosjes

55 .55 .0000
Grofte naar keuze. 
 

Adviesprijs: 
€18.70

35%
KORTING

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

ACTIEPRIJSACTIEPRIJS  

239 .00

Adviesprijs:  
€269.00

Woodcap® HF-74 
Houtrotfrees set in koffer
Complete freesset, bestaande uit krachtige elektronisch 
regelbare freesmachine met een hardmetalen 10mm 
houtrotfrees, hardmetalen 4 en 6mm groevenfrees in een stevige 
gereedschapskoffer.

 • 750 watt
 • Elektronisch regelbaar van 10.000 tot 30.000 toeren per minuut
 • Spantang 6 mm
 • Set steeksleutels voor aanspannen spantang 
 • Reserve 6mm spantang en 8mm spantang
 • Voorzien van ergonomische rubberen handgreep

SETPRIJSSETPRIJS 

3 .25

ProGold Verfbak Combi M 
+ inzetbakken à 3 stuks 
 • Verf, kwast en verf roller in één hand
 • Niet langer het ongemak van 
een verfbakje dat je nergens  
op je ladder kwijt kunt

Adviesprijs: 
€4.82

ProGold Exclusive Delta 
Schuurstroken
Schuurpapier met meer resultaat 

 • Hoge treksterkte van het papier, zodat 
bij hogere belasting minder vervorming 
optreedt en het eindresultaat strakker  
en egaler wordt
 • Stevige papierkwaliteit, waardoor het 
minder snel stuk gaat en langer mee gaat
 • Nieuwe formule zinkstearaat, hierdoor 
loopt het schuurpapier minder snel vol
 • Aluminiumoxide Bluefired korrel
 • Korrelgrofte P80 t/m P320
 • Per doos van 50 st verpakt

ProGold  
Poetsdoeken
 • Poetsdoeken Bont Tricot, 5 kg.  
Adviesprijs: €7.78
 • Poetsdoeken Wit Tricot, 5 kg.  
Adviesprijs: €16.32
 • Poetspapier Wit, rol 280 mtr x 20 cm.  
Adviesprijs: €9.18
 • Non-Woven Doek Wit, 200 doeken.  
Adviesprijs: €31.61



ProGold Masking  
Tape Geel 
24 mm en 36 mm

 • Voor het maken van strakke lijnen

 • Uitstekende kleefkracht

 • Zeer 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

Volume Actie geldig van 1 t/m 9 juli 2021. Zolang de voorraad strekt.

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

ACTIEACTIE

99 .00
Bij afname per  
volle doos. 

Volume
Actie

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


