Actieperiode
1 t/m 30 april 2022

Een flexibele oplossing!

SETPRIJS

47 50
.

• 12 kokers ProGold Acryl Non Crack
• Hoogwaardige plasto-elastische en overschilderbare kit voor

het afdichten van aansluitvoegen en vullen van scheuren

• Maximale duurzaam toelaatbare vervorming van 7,5%
• Voorkomt craquelé en verkleuring van de verf
• Uitstekend overschilderbaar
• Voor binnen

• ProGold Handdoek, 100 x 180 cm

ProGold Repair Finish
Verkrijgbaar in 150 ml
Elastische, oplosmiddelvrije, tweecomponenten plamuur op basis
van epoxy voor het repareren en plamuren van kleine gebreken in
hout zowel binnen en buiten.
• Krimpvrij
• Zeer gemakkelijk verwerkbaar en snel uithardend
• Goed schuurbaar
• Toepasbaar bij oneffenheden tussen de 0 en 10 mm
• Verwerkbaar bij temperaturen tussen 2°C en 30°C
• Overschilderbaar met watergedragen en oplosmiddel-

houdende verven

• Door de hoge elasticiteit ook te gebruiken bij openstaande

verbindingen

• Geschikt voor het ProGold Kitpistool

GRATIS
ProGold
Mengplateau
Ter waarde van
€ 24.99*

ProGold Verfbak Combi M
+ inzetbakken à 3 stuks
• Verf, kwast en verfroller in één hand
• Niet langer het ongemak van een verfbakje dat je

nergens op je ladder kwijt kunt

• Van gerecycled kunststof

Adviesprijs:
€5.30

SETPRIJS

3 25
.

ProGold Kitpistool

ACTIEPRIJS

2200
.

NIEUW
• Met ronde drijfstang
• Voorzien van ophanghaak
• Extra zwaar drijfwerk, geschikt

voor continu gebruik

• Met no-drip systeem; de lijm of

kit lekt niet na

* Bij aankoop van 2 kokers
ProGold Repair Finish

Adviesprijs:
€35.41

WorkMan P2-STRETCH
Worker

ProGold Verfrol
Ultra Finish

• T400 COOLMAX® Lichtgewicht Stretch Technologie
• Cordura® Stretch
• Hoge zichtbaarheid reflectie zones
• CO2 gecompenseerd samen met onze partner Trees for All
• Perfecte fit, uitstraling en beweging
• Verkrijgbaar in Wit/Navy, Zwart en Wit/Grijs

Verkrijgbaar in 10, 18 en 25 cm
• Geschikt voor hoogwaardige muur- en

35%
KORTING

Bij afname per volle
verpakking of 3 stuks
van 18 of 25 cm.

plafondverven, 2K epoxy, polyester en
polyurethaan coatings
• Polyamide vacht
• Goed verf opname- en afgiftevermogen
• Super fijn en zeer glad eindresultaat
• Vloeistofdichte kern

ACTIE

79 95
.

GRATIS
Keep Calm and Paint
T-Shirt.

RUPES Houtrotfrees
in Systainer
Type RU-AR38ES/BOX Incl. 5 bolkop frezen
• Krachtig, licht & compact
• Geschikt voor het grove verwijderwerk tot aan het uiterst

nauwkeurig werken

• Optimale controle door het traploze regelbare toerental

(18.000 – 30.000 tpm)

• Voorzien van een speciale hars op de elektrische delen voor een

Adviesprijs:
€109.95

betere bescherming tegen stof, wat resulteert in een langere
levensduur
Adviesprijs:
€450.00

ACTIEPRIJS

RUPES Vlakschuur
machines: Delta, Rond of
Rechthoek in Systainer

335 00
.

LE71TE , LS71TE of LR71TE (met toerental)
• Met toerentalregeling & Green Tech filter

(voor het opvangen van het fijnstof)

• Krachtige zelfextractie: Stofvrij werken (TNO gecertificeerd)
• Hoge schuurprestatie
• Zeer lichte machine, dus prettig om mee te werken
• Geleverd in systainer

ProGold Algvrij en Gloria
Drukspuit Prima 5
ProGold Algvrij 5 ltr
• Verwijdert en voorkomt groene aanslag op onder
andere muren, daken en tegelpaden

RUPES
LS71TE

RUPES
LE71TE

Adviesprijs:
€325.00

Gloria Drukspuit Prima 5
• Vulinhoud 5 ltr
• Maximale werkdruk 3 Bar
• Afblaas ventiel
• Messing spuitstok
• Verstelbaar sproeibeeld
met messing sproeidop
• Inhoudscontrole door
transparante zichtstreep

ACTIEPRIJS

225 00
.

SETPRIJS
RUPES
LR71TE

4250
.

Adviesprijs:
€65.91

3M™ Scotch® afplaktape
Type 244, 2071, 2090 en 2060

10%

KORTING

ProGold Patentkwast
Classic 7520
Verkrijgbaar in maat 8 t/m 20
• Gemodificeerde polyestervezels
• Geschikt voor oplosmiddelhoudende

grond- en aflakken

• Vormvast, dus makkelijk besnijden

zonder draaien

• Meer gesloten vezelstructuur voor een

betere verwerking en het aanbrengen
van de juiste laagdikte

35%
KORTING

Bij afname van 4 st.
Alle combinaties
mogelijk.

ProGold Acryl
Exterior

4+2
GRATIS

310 ml, verkrijgbaar in
Wit, Bruin en Grijs
• Hoogwaardige, plasto-elastische, voegkit

Red Devil
ONETIME Plamuur
Superlichte, ready-mix renovatiepasta
voor het afwerken, herstellen en opvullen
van gaten, barsten en naden.

Adviesprijs:
€4.77

ONETIME Beton
Lichte, ready mix renovatiepasta/-mortel voor het afwerken,
herstellen en opvullen van gaten, barsten en naden in steen
en beton.
• Goed vullend met minimale krimp
• Gemakkelijk te verwerken en te schuren
• Goed overschilderbaar
• Binnen en buiten toepasbaar
• 1 ltr en 4 ltr

ACTIEPRIJS

• Veiligheidsschoen met stalen neus
• Veiligheidszool van kevlar
• S1P Veiligheidsklasse
• Verkrijgbaar in maat 37 t/m 48
• In verschillende kleuren leverbaar

KORTING

• Zeer fijne afwerking
• Kleeft goed aan het plamuurmes
• Goed vullend met minimale krimp
• Zeer elastisch en scheurt niet
• Binnen en buiten toepasbaar
• 250 ml, 1 ltr en 4 ltr

voor het afdichten van aansluitvoegen
• Maximale toelaatbare vervorming ca. 12.5%
• Snel regenbestendig
• Uitstekende verwerkingseigenschappen
• Voor binnen en buiten

Q1905 Sprint

10%

6000
.
Adviesprijs:
€72.00 / €77.00

Volume
Actie

+6
6GRATIS

ProGold Topseal U
In de kleuren wit, grijs, bruin
en zwart (290 ml)
• Hoogwaardige

kit op basis van MS polymeer

• Geschikt

voor top- en hielafdichting in
beglazingssystemen

• Afdichten

van aansluitvoegen en dilataties

• Maximale

duurzaam toelaatbare vervorming 25%

• Hoogst

gecertificeerde beglazingskit o.a.
kitklasse G-25 HM

• Voor

binnen en buiten

• Overschilderbaar

met zowel oplosmiddel
houdende- als watergedragen verfsystemen

Adviesprijs:
€9.45

Volume Actie geldig van 1 t/m 8 april 2022. Zolang de voorraad strekt.

Postbus 105
1420 AC Uithoorn

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

PROGOLD ACTIES
Acties geldig van 1 t/m 30 april 2022

RS TOWER 52-S
9,2 m werkhoogte
2,45 m lengte
1,35 m framebreedte
Fiber-Deck® platformen
Met Safe-Quick® en schoren
TX525016

8,2 m werkhoogte, TX520054
Adviesverkoopprijs

€ 7.202,-

Voor

€ 5.095,-

9,2 m werkhoogte, TX525016
Adviesverkoopprijs

€ 7.368,-

Voor

€ 5.235,-

10,2 m werkhoogte, TX520056
Adviesverkoopprijs

€ 8.708,-

Voor

€ 6.195,-

Steigeraanhanger De Luxe 185/245
Art. nr. 520002
Adviesverkoopprijs

€ 3.086,-

Voor

€ 2.030,-*

* i.c.m. afname rolsteiger

Wijzigingen EN1004
Met de recent gewijzigde
EN 1004, de norm die aangeeft
waar rolsteigers aan moeten
voldoen, bereikt veiligheid
een nieuw niveau.
Wil je weten wat er allemaal
verandert aan je steiger? Op
www.altrex.com/EN-1004
staan alle wijzigingen voor
je op een rij.

Scan de
QR-code voor
een uitlegvideo.

Fiber-Deck®
platform met luik
Specifiek gemaakt voor de RS
TOWER 5-serie en de MiTOWER
30% procent lichter dan houten
platformen, stevig en
onverwoestbaar

Set á 2 stuks
driehoekstabilisatoren
Easy-Lock® rood gecoat
Geschikt voor de RS TOWER 5
Telescopisch instelbaar en snel
te monteren door Easy-Lock®
systeem

Lengte: 2,45 m, 305310
Adviesverkoopprijs

€ 492,-

Voor

€ 399-

Lengte: 3,05 m, 305410

Art. nr. 513010

Adviesverkoopprijs

Adviesverkoopprijs

€ 544,-

Voor

€ 439,-

€ 310,-

Per set

€ 249,-

MiTOWER PLUS

RS TOWER 42-S

8,2 m werkhoogte
1,72 m lengte
75 cm framebreedte
Houten platformen
C003014

8,2 m werkhoogte
2,45 m lengte
1,35 m framebreedte
Fiber-Deck® platformen
Met Safe-Quick® en schoren
TX420021

Door 1 persoon op te
bouwen, door 2
personen te gebruiken
In 12 minuten naar 8
meter werkhoogte
Licht in gewicht,
eenvoudig te
vervoeren

Adviesverkoopprijs

€ 4.704,-

Voor

€ 3.595,-

Rolsteiger breed 1,35 m.,
groot werkoppervlakte
Met een belasting tot
250 kg. per platform,
geschikt om met 2
personen op te werken

Adviesverkoopprijs

€ 4.292,-

Voor

€ 3.555,-

Set uitwijkconsoles

Doorloopframe

VA40100
2x art. nr: 363047

135 cm breedte
Art. nr: 307008

0,75 – 1,35 m. traploos verstelbaar

Voorkomt onnodig
op- en afklimmen
van de steiger

Te gebruiken met 1 of 2 platformen
Voorzien van kunststof bescherming

Adviesverkoopprijs

€ 660,-

Per set

€ 535,-

Geschikt voor de
RS TOWER 5

Adviesverkoopprijs

€ 359,FELIX
VAN DER PUTTEN
VERF

Voor

€ 289,-

