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 • Absorberende toplaag
 • Vloeistofdicht aan de onderzijde
 • Schokabsorberend
 • Fijnstof gefilterd
 • Antislip folie aan de onderzijde
 • Pluist niet
 • Geschikt voor het afdekken van 
trappen en vloeren
 • 25 x 1 mtr

Een goed begin 
is het halve werk 

 • Buitengewoon sterk afdekmateriaal
 • Goed vlak liggend
 • Herbruikbaar
 • Hoog absorberende toplaag
 • Vloeistofdicht aan de onderzijde
 • Antislip folie aan de onderzijde
 • Bijzonder licht in gewicht
 • Geschikt voor het afdekken van 
trappen en vloeren
 • 40 m2

35%
KORTINGProGold Lichtgewicht  

Afdekvlies

ProGold Afdekvlies

6+4 
GRATIS

Goedkoopste gratis.

ACTIEACTIE 

55 .00
Voor 2 rollen met 
GRATIS Elektrische 
Snijder

ACTIEACTIE 

72 .50
Voor 2 rollen met 
GRATIS Elektrische 
Snijder

De elektrische snijder werkt op een accu en wordt geleverd met oplader en extra mes.

GRATIS
FOLIE

SNIJDER

ProGold  
Masking Tape 
met Folie 
Verkrijgbaar met Beige of Gele Tape 

 • Voor het snel afplakken en bedekken van grote oppervlakten
 • Licht statische PE-folie
 • Voor binnen en buiten
 • Voor oplosmiddelhoudende en watergedragen lakken en verven
 • Breedtes:

 • Met Beige Tape 550 mm, 1100 mm, 1800 mm en 2700 mm 
 • Met Gele Tape 550 mm, 1400 mm en 2700 mm

 • 33 mtr per rol. m.u.v. de 2700 mm, deze is 25 mtr per rol

GRATIS
FOLIE

SNIJDER

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



ProGold Acryl 
Exterior 
310 ml, verkrijgbaar in  
Wit, Bruin en Grijs

 • Hoogwaardige, plasto-elastische, voegkit 
voor het afdichten van aansluitvoegen
 • Maximale toelaatbare vervorming ca. 12.5%
 • Snel regenbestendig
 • Uitstekende verwerkings eigenschappen
 • Voor binnen en buiten

GRATISGRATIS
Lijnenkar
Bij aankoop van  
48 bussen

4+2 
GRATIS

Adviesprijs: 
€4.00

ACTIEACTIE

37 .50
GRATIS  
Keep Calm and Paint 
T-Shirt t.w.v. € 19.95 

Hard Hat® Markeer- en 
Lijnenmarkeerverf 
Hard Hat® Markeerverf
 • Voor het markeren van lastige ondergronden
 • Beste dekkracht, weerbestendig en waterdicht
 • Hecht op asfalt, beton, gras, metaal, hout etc.
 • Hecht zelfs op licht vochtige oppervlakken

Hard Hat® Lijnenmarkeerverf
 • Regelbare lijnbreedte van 5 tot 10 cm
 • Sneldrogend, al na 4 uur licht verkeer mogelijk
 • Hecht op asfalt, beton, gras, metaal, hout etc.

Lion Keperdoek 
Verkrijgbaar in 2 x 3 mtr, 4 x 4 mtr en 4 x 6 mtr

 • Voor het afdekken van vloeren en meubels
 • Zware kwaliteit 340 gram/m²
 • Wasbaar, dus herbruikbaar (duurzaam)
 • 100% katoen
 • Laat verfspatten niet door
 • Zowel binnen als buiten te gebruiken

25%
KORTING

Red Devil   
Red Devil ONETIME Plamuur
Superlichte, kant-en-klare renovatiepasta 
voor het afwerken, herstellen en opvullen 
van gaten, barsten en naden. Na zeven 
dagen is het product volledig uitgehard. 

 • Goed vullend
 • Gemakkelijk te schuren
 • Minimale krimp
 • Binnen en buiten toepasbaar (buiten minstens 2x overschilderen)
 • Eenvoudig te verwerken
 • 250 ml, 1 ltr, 4 ltr, 10 ltr, 19 ltr

Red Devil ONETIME Beton
Reparatiemiddel voor het afwerken, bijwerken en herstellen van 
gaten, barsten en naden in steen en beton. Na zeven dagen is 
het product volledig uitgehard. 

 • Goed vullend
 • Gemakkelijk te schuren
 • Minimale krimp
 • Binnen en buiten toepasbaar (buiten minstens 2x overschilderen)
 • Goed overschilderbaar
 • 1 ltr en 4 ltr

10%
KORTING

WorkMan Hooded 
Sweater
Verkrijgbaar in wit, rood en zwart

 • Voorzien van 'double layer hood' met extra breed stoer koord
 • 2 steekzakken
 • Rib manchet en breed rib onderboord
 • Maten S t/m 4 XL



ACTIEPRIJSACTIEPRIJS 

4.300 .00

ACTIEPRIJSACTIEPRIJS

3.190 .00 
Art. nr. X420034
Werkhoogte: 10.20 mtr.

ACTIEPRIJSACTIEPRIJS

2.520 .00 
Art. nr. X420033
Werkhoogte: 8.20 mtr.

Adviesprijs: €5.600.00 Adviesprijs: X420033 €3.048.00 / X420034 €3.854.00

* Keuze uit 125 mm en 150 mm (P80 t/m P600)

ACTIEPRIJSACTIEPRIJS 

12 .99
2 sets à 5 stuks  
inzetbakken XL

ACTIEPRIJSACTIEPRIJS 

6 .99
Verfemmer Combi XL

Adviesprijs:
Inzetbakken €10.11 
Verfemmer €11.37

ProGold Verfemmer 
Combi XL en 
Inzetbakken XL
Met geïntegreerd verfrooster

Altrex RS TOWER 42 
Rolsteiger breed   
 • Gevelvrij
 • 2.45 mtr lengte
 • 1.35 mtr framebreedte en belasting 
tot 250 kg
 • Met Safe-Quick®
 • Houten platformen en kantplanken
 • Dubbel geremde wielenWAGNER SF23+ Airless 

TempSpray op wagen
De meest verkochte membraan Airless spuitinstallatie

Artikelnr. 2341496
 • Perfecte oppervlakteresultaten dankzij verwarmde slang
 • Ook ideaal voor dikvloeibare 
materialen zoals spuitlak
 • Het TempSpray-systeem 
verwarmt het materiaal direct 
in de slang en zorgt zo voor 
perfecte viscositeit zonder 
verdunnen, voor het optimaal 
aanbrengen van de verf

GRATIS 
2 rollen PVC 
tape
Bij aankoop van 1 rol 
ProGold Stucloper van 
50 meter.

ProGold Stucloper + Tape
 •  ProGold PVC Tape is ideaal in gebruik met ProGold Stucloper
 • Laat geen lijmresten achter
 • Inzetduur 6 weken

ACTIEPRIJSACTIEPRIJS  

125 .00 
Maak met de unieke  
QR code in de Systainer  
kans op gave  
Mirka prijzen! 

Mirka Abranet Ace
Gevulde Systainer met 3 dozen à 50 vellen  
Mirka Abranet Ace naar keuze*.

 • Voorzien van een keramische korrel waardoor een betere afname 
en een langere standtijd
 • Ontwikkeld voor zwaardere en veeleisende schuurtoepassingen
 • Uitermate geschikt voor het schuren van plamuur, grondverf, 
primers, composieten, hardhout en diverse andere harde 
ondergronden
 • Voor een snel, stofvrij en goed eindresultaat



Volume Actie geldig van 1 t/m 10 september 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

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

7+5 
GRATIS
Goedkoopste gratis.  

Alle combinaties mogelijk.

Volume
Actie

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