
Actieperiode
2 t/m 31 augustus 2021

35%
KORTING

35%
KORTING

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

ProGold Classic Kwasten 
Texkwast 7960
 • Gemodificeerde polyestervezels
 • Geschikt voor alle muurverven
 • Vormvast

Patentpunt Yellow 7520 
 • Gemodificeerde polyestervezels
 • Geschikt voor oplosmiddelhoudende grond- en aflakken
 • Vormvast

Patentpunt 7320 Flex en Penseel Lyonse Gebogen Flex
 • Zeer flexibele gemodificeerde polyestervezels
 • Geschikt voor watergedragen grond- en aflakken
 • Vormvast

ProGold Schuurspons  
en Reinigingsvlies  
Verpakt per 3 stuks

 • Geschikt voor het reinigen van diverse  
oppervlakken waaronder Trespa
 • Houdt goed vocht vast

Schuurspons Fine en Extra fine
 • Zowel droog als nat te gebruiken op  
onder andere geprofileerde 
oppervlakken
 • Een lange standtijd en door de open 
structuur loopt het niet vol
 • Geschikt voor het matteren van 
oppervlakken
 • Geschikt voor zowel metaalachtige 
laklagen als gevoelige verfsoorten
 • Houdt goed vocht vast

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

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 reparatiepasta
 • Basis en verharder in 1 koker
 • Goed overschilderbaar met water gedragen  
en oplosmiddel houdende verven



ACTIEPRIJSACTIEPRIJS  

299 .00
ACTIE
10 verfrollen

9 .99

Adviesprijs: 
€435.00

Adviesprijs: 
€36.81

ACTIEPRIJSACTIEPRIJS 

21 .50

35%
KORTING
Bij afname van volle 
doos à 20 vel.

ProGold Verfrol  
Excellent Acrylic  
Verkrijgbaar in 10 cm 

 • Verfrol gemaakt van een mix van polyester en microfiber vacht
 • Uitermate geschikt voor watergedragen verfsystemen
 • Brengt de juiste laagdikte aan voor een betere vloei en dekking
 • Voor een superstrak eindresultaat 
 • Poolhoogte 5 mm

Adviesprijs: 
€16.60

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

WAGNER Furno 750 
HeatGun
Art nr. 2359358

 • 2.000 Watt
 • LED scherm
 • Geheugen voor laatste instellingen
 • 6 luchtsnelheden
 • Afkoelmodus
 • Inclusief koffer en accessoires

Adviesprijs: 
€79.50

ACTIEPRIJS 

69 .50

RUPES Houtrotfrees  
in Systainer
Type RU-AR38ES/BOX Incl. 5 bolkop frezen

 • Krachtig, licht & compact
 • Geschikt voor uiterst nauwkeurig werken (bijv. door de  
soft/start functie) tot aan het grove verwijderwerk
 • Optimale controle door het traploze regelbare toerental  
(18.000 – 30.000 tpm)
 • Voorzien van een speciale hars 
op de elektrische delen voor een 
betere bescherming tegen stof, wat 
resulteert in een langere levensduur

ProGold Softpads
115 x 140 mm

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

Adviesprijs: 
€19.72



SETPRIJSSETPRIJS  

949 .00

ACTIEPRIJSACTIEPRIJS  

499 .00 
Per set à 2. 

ACTIEPRIJSACTIEPRIJS  

585 .00 
Per set à 4. 

5 cm verpakt per 20 stuks en 10 cm verpakt per 10 stuks.

Adviesprijs: 
€608.00

Adviesprijs: 
€704.00

Altrex Uitwijkconsole
0.75 – 1.35 mtr. verstelbaar

De uitwijkconsole is ideaal voor het bereikbaar maken van 
dakkapellen

 • Maximale belasting 200 kg./ per m2

 • Toepasbaar op iedere gewenste hoogte en bijna iedere helling
 • Te gebruiken met 1 of 2 platformen
 • Stempel uitwijkconsole is traploos instelbaar
 • Stempel is voorzien van kunststof bescherming
 • Art. nummer VA40100

Altrex Wielstaander met 
Wiel Ø 200 mm RS5
 • Geschikt voor de RS Tower 5
 • 25 cm opspindelbaar, hierdoor gemakkelijk op oneffen 
ondergronden te plaatsen
 • Gemakkelijk te remmen en ontkoppeld te worden door de licht 
hanteerbare pedaalbediening

35%
KORTING
Bij afname per volle  
verpakking. 

ProGold Verfrol  
Superfinish Schuim
Verkrijgbaar in 5 cm en 10 cm

 • Met speciale groef aan beide kanten om rolbaanvrij af te lakken
 • Goed verfopname - en verfafgifte vermogen
 • Opzetten en uitrollen van lak met één en dezelfde roller
 • Voor het aanbrengen en verdelen op gladde ondergronden
 • Geschikt voor zowel oplosmiddelhoudende - als  
watergedragen lakken

Graco GX21
GX21, art. nr. 17G183
 • Snelle, draagbare en betaalbare oplossing voor kleine  
afwerkingsopdrachten 
 • Geschikt voor muurverf en verspuitbare lakken 
 • Verstelbare drukregelaar met drukweergave op een manometer 
 • 15 mtr 1/4 Duraflex™ slang 
 • Professioneel SG3 airlesspistool 
 • Ondersteunt tot maximaal een 0,021 inch tip 
 • Inclusief tip LP517 en FFLP3

Pump Armor 1 ltr, art. nr. 253574
 • Reinigt de pomp van binnen en beschermt de pakkingen

3M Advanced 
Masking Film
 • Voor het snel en gemakkelijk 
afdekken van de werkplek
 • Afmeting: 2,51 x 27,4 mtr
 • Superieure bestendigheid tegen 
schilferen
 • Zeer transparant waardoor  
natuurlijke lichtinval mogelijk blijft

GRATIS 
Hand-Masker™ 
Dispenser en 
USB stick
Bij aankoop van  
8 rollen AMF99. Zolang 
de voorraad strekt.

Adviesprijs set: 
€1190.00



ProGold Schuurrollen 
Korrelgrofte P80 t/m P320

 • 95 mm x 25 m

 • Voor het handmatig schuren

 • Breed en universeel toepasbaar

 • Aluminiumoxide korrel

 • Flexibele, progressieve bond

 • Latex gedragen papier,  
hierdoor krijg je een egaler  
schuurbeeld

Volume Actie geldig van 2 t/m 6 augustus 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
4 rollen

39 .00
 

Grofte naar keuze. 
 

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


