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6+4 
GRATIS
Goedkoopste gratis.

Masking Tape Paars
 • Geschikt voor kwetsbare ondergronden zoals 
behang en vers geschilderde ondergronden                     
 • Voor het maken van strakke lijnen 
 • Minimale kleefkracht 
 • Verkrijgbaar in 18, 24, 36 en 48 mm.

Masking Tape Extra Sterk
 •  Voor scherpe verfranden op gladde en  
licht ruwe ondergronden
 • Geschikt voor stuc- en pleisterwerk
 • Geschikt voor spuitapplicatie en dikke lagen verf
 • UV- en vochtbestendig
 • Verkrijgbaar in 24 en 36 mm.

Masking Tape Blauw
 • Geschikt voor vers geschilderde ondergronden
 • Medium kleefkracht
 •  Zeer scheurbestendig
 •  UV-, weer- en verouderingsbestendig
 • Verkrijgbaar in 18, 24, 36 en 48 mm.

ProGold  
Masking Tape 
50 mtr op rol

2+1 
GRATIS
Goedkoopste gratis.

SETAANBIEDING SETAANBIEDING 

92 .00

Zet ‘m in standje relax
Inhoud set:
 • ProGold Strandstoel
 • 6 pakjes ProGold Exclusive Schuurpapier naar keuze

 • Verkrijgbaar in Delta of Strook
 • Aluminiumoxide Bluefired korrel
 • 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
 • P80 t/m P320
 • Pak à 50 vellen

ProGold  
Verfrol Tex
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

35%
KORTING
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



Python Fresh 
Veiligheids
schoen S1P
Type 3.0

 • Bewezen minder transpiratie
 • Koelt bewezen tot 15°C lager dan de buitentemperatuur
 • Eerste gekoelde veiligheidsschoen ter wereld
 • Verkrijgbaar in maat 39 t/m 47

Adviesprijs: 
€120.00

ACTIEACTIE

105 .00
GRATISGRATIS Verkoelende  
handdoek in handige 
bidon. 

ACTIEPRIJSACTIEPRIJS 

12 .99
2 sets à 5 stuks  
inzetbakken XL

ACTIEPRIJSACTIEPRIJS 

6 .99
Verfemmer Combi XL

Adviesprijs:
Inzetbakken €9,72 
Verfemmer €11.37

ProGold Verfemmer 
Combi XL en 
Inzetbakken XL
Met geïntegreerd verfrooster

Altrex Falco Trap
Enkel of dubbel oploopbaar incl. inklapbare steunbeugel 

 • Gecoat; geeft niet af aan handen en is bovendien vuilafstotend 
 • Stevig en stabiel door de grote antislip-voeten
 • Licht en stevig door het gebruik van aluminium
 • Meer gebruiksgemak door slim scharniersysteem
 • Meer stevigheid door enkel kokerprofiel

ACTIE 
PRIJS

2 x 2 treden 95.00

2 x 3 treden 149.00

2 x 4 treden 165.00

2 x 5 treden 195.00

3 treden 125.00

4 treden 139.00

5 treden 149.00

Adviesprijs: 
€36.81

ACTIEPRIJSACTIEPRIJS 

21 .50

ProGold Epoxypasta QD 
2 in 1
265 ml

 • Voor het repareren van openstaande 
houtverbindingen, scheuren en gaten
 • Snelle droging (4 uur bij 20°C en 65% RV)
 • Duurzaam elastische 2-componenten epoxy 
reparatiepasta
 • Uitstekend modelleerbaar
 • Basis en verharder in 1 koker 
 • Oplosmiddelvrij
 • Overschilderbaar met watergedragen en 
oplosmiddelhoudende verven

ACTIEPRIJSACTIEPRIJS 

27 .50

Adviesprijs: €45.51

ProGold Quickrepair  
2 in 1
265 ml

 • Voor het repareren van kleine 
beschadigingen, openstaande 
houtverbindingen en scheuren
 • Snelle uitharding, schuurbaar  
na 30 min.
 • 2-componenten epoxy eparatiepasta
 • Basis en verharder in 1 koker
 • Goed overschilderbaar met water gedragen  
en oplosmiddel houdende verven



10%
KORTING

Adviesprijs:  
€30.80

Aguaplast Super Repair
Sneldrogend allround buitenvulmiddel voor het herstellen 
en het modelleren van kanten en hoeken, zonder bekisting. 
Het herstellen en reconstrueren van gevels, daklijsten, zuilen, 
sculpturen, sierlijsten, decoratieve elementen en balkons.

 • Reparaties van elke ondergrond
 • Snel overschilderbaar
 • In alle diktes in één keer aanbrengen, met weinig krimp
 • Vervormt niet na uitharding
 • Bijzondere flexibiliteit ondanks de hardheid
 • Verkrijgbaar in:

 • 1kg en 5kg verpakking 
 • 8kg emmer 

 • Kleur wit

3M™ Maskeertape of 
Betonmaskeertape
Maskeertape verkrijgbaar in 18, 24, 36 en 48 mm  
Betonmaskeertape in 44 mm

 • Maskeertape 244 - The Golden Original 
 • Maskeertape 2071 - The Fresh Paint Tape 
 • Maskeertape 2090 - The Blue Professional
 • Maskeertape 2060 - The Robust Tape
 • Betonmaskeertape 399 - The Strong Tape

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

GRATISGRATIS
RUGZAKRUGZAK
Bij aankoop van een  
volle doos. 

Adviesprijs: €18.70

ACTIEPRIJSACTIEPRIJS 

11 .50ProGold 
Reinigingsdoekjes
100 doekjes per emmer

 • Geschikt voor het 
verwijderen van verf, lijm, 
kit, 2K Epoxy en olie op 
diverse oppervlakten
 • Eén zijde met schurende 
werking andere zijde  
met reinigende werking
 • Geïmpregneerd

1 + 1 
GRATIS

ProGold Acryl 
Non Crack
Wit in 310 ml koker

 

Adviesprijs: 12 kokers € 43.44

 • Hoogwaardige plasto-elastische en overschilderbare 
kit voor het afdichten van aansluitvoegen en vullen 
van scheuren
 • Maximale duurzaam toelaatbare vervorming ca. 12,5%
 • Voorkomt craquelé en verkleuring van de verf
 • Uitstekend overschilderbaar
 • Voor binnen

ACTIEACTIE
12 in doos

27 .50
 



ProGold Exclusive Red 7100 serie 
Patentpunt, Punt, Ovaal, Plat en  
Lyonse gebogen

 • Gemodificeerde polyestervezel

 • Meer gesloten vezelstructuur voor 
een betere verwerking en de juiste 
laagdikte

 • Voor oplosmiddelhoudende  
grond- en aflakken

 • Bol gezet en vormvast

 • Niet hoeven draaien bij het 
besnijden

ProGold is verkrijgbaar bij:
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 3 t/m 7 mei 2021. 
Zolang de voorraad strekt.

7+5 
GRATIS
Goedkoopste gratis

Volume
Actie


