
ACTIEPRIJSACTIEPRIJS  

12 .00
+ + GRATIS PROGOLDGRATIS PROGOLD 
Deurstopper

Actieperiode
1 t/m 31 maart 2022

35%
KORTING
+ + GRATIS PROGOLDGRATIS PROGOLD 
Deurstopper

2+1 
GRATIS

Per set combineren is  
mogelijk.  

Goedkoopste gratis.

Adviesprijs: 
€20.42

Adviesprijs:  
€22.58

Bij afname van 4 st.
Alle combinaties mogelijk.

ACTIEPRIJSACTIEPRIJS 

12 .50

ProGold Reinigingsdoekjes
100 doekjes per emmer

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

ProGold Steigerbak
 • Biedt ruimte aan verfblikken, 
gereedschappen en accessoires
 • Past op de steiger, ladder en 
een hoogwerker
 • Hangt stevig aan de rand,  
steigerframe of sport

ProGold Classic Flex 
7300 serie
Patentpuntkwast en Lyonse Gebogen Penseel

 • Vervaardigd van zeer flexibele polyestervezel
 • Geschikt voor watergedragen grond- en aflakken
 • Patentpuntkwast verkrijgbaar in maat 10 t/m 20
 • Penseel Lyonse Gebogen verkrijgbaar in maat 16 t/m 24

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

ProGold Softpads
115 x 140 mm

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

Adviesprijs: 
€21.22

ProGold Schuurspons  
en Reinigingsvlies  
Verpakt per set van 3 stuks

 • Schuurspons: Geschikt voor het matteren van  
diverse oppervlakken
 • Reinigingsvlies: Geschikt voor het reinigen van  
diverse oppervlakken waaronder Trespa



Altrex Nevada 
Opsteekladder
 • Comfortabele 2-delige ladder
 • Met ergonomisch ERGO-GRIP kokerprofiel
 • Extra diepe treden met antislip

ACTIEPRIJSACTIEPRIJS 

14 .50
2 sets à 5 stuks  
inzetbakken XL

ACTIEPRIJSACTIEPRIJS 

7 .50
Verfbak Combi XL

Adviesprijs: 
Verfbak €12.51
Inzetbakken €22.26

ProGold Verfbak Combi 
XL en Inzetbakken XL 
Met geïntegreerd verfrooster

ProGold Afdekvlies
ProGold Afdekvlies
 • Absorberende toplaag
 • Vloeistofdicht aan de onderzijde
 • Anti slip
 • Pluist niet
 • 25m2

Progold Lichtgewicht Afdekvlies
 • Buitengewoon sterk
 • Hoog absorberende toplaag
 • Vloeistofdicht aan de onderzijde
 • Anti slip
 • 20 m2 en 40 m2

ACTIEPRIJSACTIEPRIJS  

245 .00

Adviesprijs:  
€279.00

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
 • Voorzien van ergonomische rubberen handgreep
 • Voorzijde machine voorzien van een ergonomisch rubberen 
handgreep ACTIEPRIJSACTIEPRIJS 

169 .00
Muurafhouder met  
toprollen en bakje

ACTIEPRIJSACTIEPRIJS 

59 .00
Laddermat

Product M2 Adv. verkoop Actieprijs

Afdekvlies 25 50.51 27.50

Lichtgewicht 
afdekvlies

20 23.19 15.00

40 43.33 27.50

Sporten Adv. verkoop Actieprijs

2 x 10 369.00 295.00

2 x 12* 413.00 329.00

2 x 14* 495.00 395.00

*  incl. toprollen vanaf 2 x 12



8+2 
GRATIS

+ + GRATIS 3MGRATIS 3M™ ™ BUCKETBUCKET

30%
KORTING
Bij afname van  
2 rollen.

ACTIEPRIJSACTIEPRIJS 

1.100 .00

Adviesprijs:  
€1.275.00

WAGNER PowerPainter 90 HEA Skid 
Met 5L Bovenbeker én aanzuigbuis

 • Tot 55% minder overspray met HEA
 • Max. 1,9L per minuut
 • Max. spuittipgrootte 0.019’’ 
 • 15M hogedrukslang
 • Vector Pro pistool (4-vinger) met HEA ProTip 517 

3M™ Aura™  
Stofmasker 9322
 • Te gebruiken bij handmatig en machinaal schuren
 • Perfecte pasvorm met hoogwaardig filtermateriaal
 • Uitademventiel zorgt voor minder warmte in het masker
 • De verstelbare neusbeugel helpt een afdichting te vormen  
over de neus en de wangen
 • Geschikt binnen en buiten

Kip Ultra Sharp® Tape
24 mm x 50 m en 36 mm x 50 m

 • Bijzonder strakke lijnen op gladde en ruwe ondergronden
 • Uitgebalanceerde kleefkracht met natuurrubber kleeflaag
 • Hoge scheurvastheid
 • Aanzienlijk minder nabewerking op sterk gestructureerde 
oppervlakken

15%
KORTING

Jansen Snelplamuur 
Inhoud 250 gram

Sneldrogende reparatieplamuur. Speciaal 
voor kleine reparaties en spijker-, schroef-, 
nietgaatjes en voor het vullen van 
houtporiën, verstekken, beschadigingen 
in hout en metaal of wegwerken van 
krassen.

 • Hoge vulkracht en elastisch
 • Overschilderbaar met waterverdunbare 
lakken, alkydharslakken, nitro- en 
spuitbuslakken
 • Na droging, goed schuurbaar

2+2 
GRATIS Adviesprijs: 

€6.73 / koker 

ProGold Acryfill W 
Verkrijgbaar in Wit

 • Hoogwaardige plasto-elastische 
en overschilderbare kit voor het 
afdichten van voegen en vullen  
van scheuren.
 • Maximale duurzaam toelaatbare 
vervorming ca. 12.5%
 • Zeer soepele verwerking
 • Voor binnen en buiten
 • Goed overschilderbaar  
met watergedragen en 
synthetische verven



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 1 t/m 4 maart 2022. Zolang de voorraad strekt.

2+2 
GRATIS
Bij afname van volle  
verpakkingen (10 st).

Adviesprijs: € 18,30 p/blister à 10 st

Volume
Actie
ProGold Verfrol  
Vilt 10 cm

 • Uitstekend verfopname- en 
verfafgiftevermogen

 • Pluisvrij

 • Voor een super strakke afwerking  
op gladde ondergronden

 • Voor het optimaal aanbrengen en 
verdelen op gladde ondergronden

 • Zeer geschikt voor het voor- en 
aflakken

 • Geschikt voor zowel 
oplosmiddelhoudende - als 
watergedragen lakken

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


