
GRATIS
FOLIE

SNIJDER

SETPRIJSSETPRIJS
Van Van 112.24112.24

65 .00
 

Actieperiode
 1 t/m 30 september 2022

35%
KORTING
Bij afname per volle 
verpakking of 3 stuks 
van 18 of 25 cm.

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

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

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

De snijder wordt geleverd met 
accu, oplader en extra mes.

Van Van 23.3623.36 

15 .00
2 sets à 5 stuks  
inzetbakken XL

Van Van 13.1313.13 

7 .75
Verfbak Combi XL

ProGold Verfbak Combi 
XL en Inzetbakken XL 
Met geïntegreerd verfrooster

Dit kan tegen  
een stootje
Inhoud set:
 • Elektrische Folie Snijder
 • 2 rollen ProGold Afdekvlies

 • 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



Van Van 26.7126.71 

16 .50
Lichtgewicht  
Afdekvlies 20 m2

Van Van 51.5851.58 

31 .50
Lichtgewicht  
Afdekvlies 40 m2

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

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

4+2 
GRATIS

Adviesprijs: 
€4.89

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

Jansen  
Acryl Snelplamuur 
Verkrijgbaar in 400, 600 gram en 1,3 kg

 • Ready-mix watergedragen plamuur
 • Speciaal voor kleine reparaties zoals  
spijker-, schroef- en nietgaatjes
 • Als vul- en snelplamuur toe te passen
 • Direct inzetbaar zonder te gronden
 • Tot 1000 micron op te zetten
 • Met roest-inhibitor
 • Snelle droging
 • Maximale laagdikte 2 mm
 • Binnen als buiten toe te passen
 • Overschilderbaar in 2 uur

15%
KORTING

WorkMan Hooded 
Sweater
Verkrijgbaar in Wit, Navy, Rood, Royal-Blue 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

ACTIEACTIE

39 .00
GRATIS  
WorkMan Beanie  
t.w.v. € 16.95 



Veiligheids-
schoenen Python
Verkrijgbaar in Nature (hoog), Sky (hoog)  
en Jeans (hoog en laag)

 • Veiligheidsklasse: Hoog S3 – Laag S1P 
 • Stevige rubberen zool voor een langere 
levensduur 
 • Cambreur ter ondersteuning van je voetholte 
voor meer stabiliteit 
 • De inlegzool die zich vormt naar je voet voor 
meer comfort 
 • Extra rubber voor bescherming tegen 
beschadigingen aan de voor- en achterzijde
 • Een grove zool en hak voor extra grip 
en veiligheid tijdens trap- en steiger 
werkzaamheden 
 • Verkrijgbaar in de maten 39 t/m 47 
 • De Nature is gemaakt van 17 PET flessen
 • 12 maanden circulaire productgarantie

Vanaf Vanaf 84.0084.00

69 .00
 

Altrex RS TOWER 42-S 
Rolsteiger
 • Rolsteiger breed, groot werkoppervlakte
 • Breedte frame 1,35 m en lengte platform 2,45 m 
 • Houten platformen
 • Met Safe-Quick® en schoren
 • Met een belasting tot 250 kg per platform, geschikt om met  
2 personen op te werken
 • Voor binnen- en buitengebruik

3M™ 244 Maskeertape 
Rol 24 mm x 50 mtr

 • Gele tape gemaakt van washi-papier
 • Bijzonder scherpe verflijnen
 • Geen uitlopers, geen nabewerking
 • Schoon te verwijderen tot 5 maanden
 • UV-bestendig
 • Voor een super strak resultaat
 • Binnen- en buiten-
toepassingen

Van Van 6.057.006.057.00

5.299 .00 
Art. nr. TX420022 
Werkhoogte: 10.20 mtr.

Van Van 4.844.004.844.00

4.240 .00 
Art. nr. TX420021 
Werkhoogte: 8.20 mtr.

WAGNER FineCoat  
9900 Plus 
Nevelarm en extreem nauwkeurig spuiten met de FC9900 
Plus met HVLP technologie

 • Zeer minimale overspray 
 • Oplosmiddelhoudende en waterverdunbare lak, beits en vernis 
 • Incl. FineCoat pistool met 1 liter beker en naaldset 4 (1,8mm)
 • Ideaal voor bijv. radiator spuiten

ACTIEPRIJSACTIEPRIJS

4 .25
 

Van Van 2.6502.650

2.250 .00 



Volume Actie geldig van 1 t/m 9 september 2022. Zolang de voorraad strekt.

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

De hier vermelde "Van” prijzen zijn Adviesprijzen. De hier vermelde actieprijzen of 
actiekortingen zijn promotie adviesprijzen of promotie kortingen, de deelnemende 
verkooppunten zijn vrij om daarvan af te wijken.

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


