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Klaar voor  
de komende 
jaren!

Sigma buitencampagne 
Vijf weken lang buiten gewone acties



Exclusive Black 7000
Deze handgemaakte professionele 
patentpuntkwast met blankgelakte 
steel is vervaardigd uit de allerbeste 
kwaliteit Chinees varkenshaar 
(Chungking). Uitermate geschikt 
voor Sigma S2U Allure.

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 om herwinbare (biobased) grond
stoffen in te zetten met behoud van een hoge 
technische kwaliteit en de juiste verwerkings
eigenschappen 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 milieu
kundige levens cyclusanalyse gemaakt door 
het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie 
en Ecologie (NIBE), het kennisinstituut voor 
duurzaam bouwen.

Het DUBOkeur® bewijs DGS® 
verbetert de duurzaam  
heid van de kleur en glans.  
Daarbij behoudt de verf  
zijn soepele verwerking  
en  uitstekende  droging.  
Dual Guard  System® van 
 Sigma Coatings biedt  
jarenlange bescherming. Houtwerk
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Met DGS®

Het innovatieve Dual Guard System® bestaat uit 
een tweede bindmiddel dat het hoofd bind middel 
beschermt tegen UVstraling. Dit verbetert de 
duurzaamheid en glans tot wel 50%.
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Door UVstraling breekt bindmiddel in de loop der  
jaren af. Met nadelige gevolgen voor de kwaliteit  
van de verf, de duurzaamheid en glans.

Zonder DGS®

Sigma S2U Allure, hout optimaal beschermd  
dankzij het Dual Guard System®.

   1 liter Sigma S2U Allure Gloss, Satin (wit of kleur) 
   1x ProGold kwast patentpunt Exclusive Black 7000 maat 16 
of 1x ProGold kwast patentpunt Exclusive Red 7100 maat 16
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Van € 73,- 

€ 46,50

Buitengewoon 
kwasten met Allure

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



‘Ready-set-go’ met dit 
complete non-paint 
pakket. Direct aan de slag 
met Sigma S2U Allure!

   2,5 liter Sigma S2U Allure Primer (wit of kleur)
   1x ProGold Deltastrook Exclusive 100x147, keuze 
uit grofte P100 t/m P320 of 1x ProGold Strook 
Exclusive 81x133, keuze uit grofte P100 t/m P320

Buitengewoon  
exclusive met Allure

Buitengewoon  
compleet met Allure

Van € 150,- 

€ 97,-
44
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   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 

Van € 201,- 

€ 116,-
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De hier vermelde prijzen zijn promotie adviesprijzen, de deelnemende Sigma verkooppunten zijn vrij om daarvan af te wijken.

• Aluminiumoxide Bluefried korrel
•  Hoge treksterkte van het papier, zodat bij hoge 

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 zinkstearaar, hierdoor loopt 
het schuurpapier minder snel vol

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



Buitengewoon  
reinigen met Allure

Buitengewoon  
sportief met Allure

  2,5 liter Sigma S2U Allure Gloss, Satin
  ProGold Schuurspons fijn 3 stuks
  1 liter ProGold Allesreiniger

Van € 178,- 

€ 115,-

44
63

24

  3 liter Sigma S2U Allure Gloss, Satin (wit of kleur) 
   1x Sigma trainingsjasje voorzien van het Sigma Logo  
op de borst. Verkrijgbaar in maat M t/m XXL.

Van € 236,- 

€ 144,-
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Polykatoen sportief trainingsjasje 
met hoody van navy blauw met 
licht blauwe mouwen. Lekker 
zittend, high quality en ideaal voor 
het najaar. Jasje is voorzien van 
Sigma Logo op de borst.

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

ProGold Allesreiniger
•  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

ProGold Schuurspons fijn
•  Geschikt voor:  

- het matteren van oppervlakken
 -  zowel metaalachtige laklagen als 

gevoelige verfsoorten
•  Zowel droog als nat te gebruiken op  

onder andere geprofileerde oppervlakken
•  Een lange standtijd en door de open 

structuur loopt het niet vol 
• Houdt goed vocht vast

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



De Maxi Micro Deluxe step 
onderscheidt zich door zijn stoere 
brede wielen en brede stuur. 
Hierdoor is de step extra geschikt 
voor wat ruwer terrein. De step is 
voor kinderen van 6-12 jaar.  
Het stuur is in hoogte verstelbaar.

Op vakantie, de bouwplaats of gewoon 
voor de lol: de walkie talkie set Alecto| 
FR-125 staat gegarandeerd voor een hoop 
plezier. Een bereik van 7 kilometer, de 
meegeleverde lader en functionaliteiten 
aan boord maken dit een hele geschikte 
keuze voor kinderen en/of volwassenen.

Buitengewoon  
babbelen met Allure

Buitengewoon  
steppen  
met Allure

   5 liter Sigma S2U Allure Gloss, Satin
   WalkieTalkie ALECTO FR125

Van € 358,- 

€ 238,-
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Van € 590,- 

€ 385,-
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   7,5 liter Sigma S2U Allure Gloss, Satin 
   Maxi Micro Deluxe step

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



Buitengewoon  
swingen met Allure

Van € 720,- 

€ 488,-

   5 liter Sigma S2U Allure Primer (wit of kleur) 
   5 liter Sigma S2U Allure Gloss, Satin 
   JBL charge 5

Buitengewoon  
schuren met Allure

  5 liter Sigma S2U Allure Primer (wit of kleur)
  10 liter Sigma S2U Allure Gloss, Satin
  Mirka Deros 5650CV set inclusief koffer

•  Excentrisch roterend, wat zorgt 
voor zeer mooi schuurbeeld

•  Zowel te gebruiken met 150 mm  
als 125 mm schuurschijven

•  Heeft een zeer laag profiel  
(10 cm) wat zorgt voor optimale 
controle en komt bij alle moeilijk 
bereikbare plekken

•  Comfortabel en zeer licht  
(minder dan 1 kg)

• Werkt zeer snel
• Het stofvrije schuursysteem

Mirka Deros 5650CV set inclusief koffer

Van € 1514,- 

€ 955,-
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De hier vermelde prijzen zijn promotie adviesprijzen, de deelnemende Sigma verkooppunten zijn vrij om daarvan af te wijken.



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.

Vraag een demo aan bij uw relatie verantwoordelijke

PPG SprayMaster.®  
Hét draagbare verfspuitsysteem  
voor buiten. 
• Extreme precisie
• Unieke verf cartridgetechnologie
• Makkelijk in gebruik
• Snel en efficiënt

Spray more. 
Do more.


