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Copagro | Expert Wall sets

2 ROLLEN RENOVATIEVLIES EWV4020
+ 1 POT VLIESBEHANGLIJM 7kg

VAN €101,12 
VOOR €69

BRUTO = NETTO

1 ROL GLASWEEFSEL EWG2020PV2
+ 1 POT GLASWEEFSELLIJM PERFECT 15kg

VAN €154,18
VOOR €99

BRUTO = NETTO

Mooi afgewerkte, strakke, gladde muren  
met dit Expert Wall renovatievlies!
• Scheuroverbruggend
• Vervaardigd uit cellulose- & textielvezels
• 145g/m² - 25x1m

Bespaar tijd én geld met dit voorgeschilderde 
Expert Wall glasweefsel! 
• Met slechts één à twee verflagen, creëer je mooi afgewerkte 

muren & plafonds
• Standaard ruit
• 126g/m² - 50x1m

PROMOSETS 
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Ref.: 3308-24 | 3308-36

Keuze uit 4 ergonomische en lichtgewicht verlengstelen met 
Anza clicksysteem. Beugel zit goed vast, kan niet draaien, 
makkelijk te ontkoppelen.
• 115cm (ref.: 1053078) + 1 beugel
• 115-201cm 2-delig (ref.: 1044659) + 1 beugel
• 115-285cm 3-delig (ref.:  1044660) + 2 beugels
• 105-180cm 2-delig carbon tech (ref.: 1044661) + 2 beugels

ANZA | Verlengstelen –––––––––––––––––––––––––––––––––––
KIES 1 ANZA VERLENGSTEEL

+ GRATIS BEUGEL 18cm

3308:
• Voor de scherpste verfranden op gladde en lichtruwe 

ondergronden
• UV-bestendig, zowel binnen als buiten langdurig inzetbaar 
• Zeer goede hechting en treksterkte
309: 
• Voor de scherpste verfranden binnenshuis op kwetsbare 

ondergronden
• Speciale natuurrubber lijm voor makkelijk verwijderen van 

behang en pas geverfde oppervlakken

KIP | Maskeertapes –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3 HALEN, 2 BETALEN
BRUTO = NETTO         NIET GEMENGD

WASHI-TEC® 3308 & 309
GELDIG OP 24mm & 36mm

GRATIS 

2

Ref.: 047-012989

Deze box bevat uitgebreide bescherming voor alle schuur-, 
schilder- en lijmwerkzaamheden. 
Inhoud: 1x halfgelaatsmasker 6200, 2x fijnstoffilter P3 5935, 
2x koolstoffilter A2 6055, 2x filterkap 501, 1x veiligheidsbril 
2890SA, 2x Aura FFP2 stofmasker 9322+, 4 paar oordoppen 
1100

3M™ | Safety Box –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ref.: 1000MCWE

SAFETY STARTERBOX VOOR PRO'S

VAN €86,92 
VOOR €69

BRUTO = NETTO

BESCHERMT JE 
TEGEN SCHADELIJKE 

STOFDEELTJES, 
GASSEN, DAMPEN 

ÉN LAWAAI!

Ref.: 309-24 | 309-36
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Copagro | Overschilderbare acrylaatkitten –––––––––––––

• Repareren en uitvlakken van scheuren, deuken, krassen 
en andere beschadigingen in metaal, beton, steen, hout en 
kunststof ondergronden

• Snelle uitharding en goed overschilderbaar
• Kleuren: wit & bruin
• Automatische dosering in combinatie met het Novostuc 

doseerpistool

Copagro | Renovatiepasta ––––––––––––––––––––––––––––––

Ref. wit: NSTW
Ref. bruin: NSTB

BIJ AANKOOP VAN 2 STUKS
NOVOSTUC RENOVATIEPASTA 1,5kg 

 VAN €20,06 
VOOR €10,99 PER STUK

BRUTO = NETTO

Comfortabele sweaters en hoodies in aangename stof. Beschikbaar tot en met maat XXL.

Copagro | Sweaters & hoodies –––––––––––––––––––––––––

Ref.: CORH2

KNALPRIJS
OP = OP

Ref. Acryl DSP: ACRYLW
Ref. Acryl Non-Crack: 03000806CO

• Voor aansluitings- en afwerkingsvoegen op pleister, steen, 
beton, hout, aluminium, metalen & pvc

• Kleur: wit

Ref.: CORH1 Ref.: COHO

TE GEBRUIKEN 
MET HANDIG 

DOSEERAPPARAAT

3

NON-CRACK: 
BEPERKT 

CRAQUELEREN & 
VERKLEUREN TOT 

EEN MINIMUM

SWEATER 1 ZAK

VAN €32,64 
VOOR €14,99 

BRUTO = NETTO

SWEATER 2 ZAKKEN

VAN €35,69 
VOOR €15,99 

BRUTO = NETTO

HOODIE

VAN €41,93
VOOR €19,99 

BRUTO = NETTO

ACRYL DSP & ACRYL NON-CRACK

BRUTO = NETTO
NIET GEMENGD

= 33% KORTING

12 HALEN
9 BETALEN

36 HALEN
24 BETALEN

= 25% KORTING

OF
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Vistapaint | Hechtprimer –––––––––––––––––––––––––––––––

Montana | Binnenmuur- & plafondverven 10l & 12,5l

Zinsser | Hechtprimer & sealer –––––––––––––––––––––––––

1x SÜDWEST ACRYL ALL-GRUND 2,5l

+ 1 BLIK TOFFEES GRATIS

• Een echte alleskunner
• Universeel overschilderbaar
• Snelle droging
• Roestwerend & blokvast
• Kleuren: grijs (ref.: 03050) - zwart (ref.: 03051) - wit (ref.: 03052)

4

montanacoatings.com |

isol confort
INNOVATION

• Isolation des taches
• Finitions extrèmement soignées
• Plus de 1000 teintes (pastels, mediums, vives)

Nouvelle formule révolutionnaire

LA PEINTURE
ULTRA POLYVALENTE

QUI FAIT DES MERVEILLES

swiss mademontanacoatings.com

Februari - en Maart actie 2023 

*Bruto = Netto betekent dat deze gratis regeling op de afgebeelde 10L of 12,5L verpakkingen en aan de officiële tariefprijs, uw gebruikelijke voorwaarden enkel vervangt 
indien deze actievoorwaarden voor u gunstiger zijn. **De Nederlandse vervangingsplicht beperkt het gebruik van oplosmiddelhoudende verven tot wettelijk bepaalde 
uitzonderingsgevallen of bijzondere situaties waarbij een ontheffing tijdig aangevraagd en toegekend werd. Gebruik de geschikte PBM ’s.

Isolatie bij ernstige nicotine of roetvervuiling** 
te verwaarlozen geur 
na 24 uur volledig uitgehard 
blijvend wit zonder buitenlicht

Synthetische matte binnenrenovatieverf**
met snelle uitharding

  

TOPmat ultra
Matte watergedragen isolerende verf

renov matTOP
Uitstekend isolerend vermogen bij gangbare         
   vlekken 
Spanningsloos                                         
Mooi mat resultaat                                
Snelle droging en ook snel overschilderbaar 
Stralend wit en niet vergelend

Polyvalentie en excellentie
doeltreffende isolatie van gebruikelijke     
   vlekken 
Uitstekende hechting 
Onberispelijke finish 

4 halen, 3 betalen
7 halen, 5 betalen

16 halen, 11 betalen
(bruto = netto*)
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Ref. 2,5l: 849.BE.2.5
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*Bruto = Netto betekent dat deze gratis regeling op de afgebeelde 10L of 12,5L verpakkingen en aan de officiële tariefprijs, uw gebruikelijke voorwaarden enkel vervangt 
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uitzonderingsgevallen of bijzondere situaties waarbij een ontheffing tijdig aangevraagd en toegekend werd. Gebruik de geschikte PBM ’s.
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TOPmat ultra
Matte watergedragen isolerende verf
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Uitstekend isolerend vermogen bij gangbare         
   vlekken 
Spanningsloos                                         
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Polyvalentie en excellentie
doeltreffende isolatie van gebruikelijke     
   vlekken 
Polyvalent als voor- en eindlaag 
Onberispelijke finish 

4 halen, 3 betalen
7 halen, 5 betalen

16 halen, 11 betalen
(bruto = netto*)

Ref.: 131564 - 10l Ref.: 248281 - 12,5l Ref.: 130418 - 12,5l
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Toupret | Vulmiddel ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 EMMER LE REBOUCHEUR 5kg

5

Binnenvulmiddel op basis van poeder
• Uitstekende hechting zonder krimp
• Gemakkelijk te schuren
• Hoge afwerkingsgraad
• Zelfs op geschilderde ondergronden te gebruiken

+ 1 DOOS VAN 1kg GRATIS

GRATIS 

Kant- en-klare pastaplamuur voor mooie gladde  
binnenmuren & plafonds
• Pasta met unieke, zachte textuur
• Soepel verwerkbaar met de hand én met airless apparatuur
• Uitstekende hechting op diverse ondergronden
• Goed schuurbaar
• Uitstekende prijs-kwaliteit
• Ook verkrijgbaar in zak van 15kg

Copagro | Pastaplamuur ––––––––––––––––––––––––––––––––

Ref.: COPMEDFIN10L

MEDIUM FINISH 10l

3 HALEN, 2 BETALEN
BRUTO = NETTO

ONBERISPELIJKE 
AFWERKING,

PERFECT VOOR NADEN 
VAN GIPSPLATEN

SUPERDEAL

Ref.: REB705SCD

+
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• Preventief en curatief tegen algen, mossen en bacteriën die 
metselwerk of ander constructiemateriaal (behalve hout) 
aantasten

• Verbruik: 1 liter voor 5 à 10m²
• Gehomologeerd product door het Belgische en Nederlandse 

Ministerie van Volksgezondheid (Toelatingsnummer N° 3708B)

Algimouss | Anti-algen voor daken, muren & gevels ––––

Ref.: AALGUES5

ALGIALGUES

5l: VAN €35,77 VOOR €22,95
20l: VAN €113,10 VOOR €65,95

BRUTO = NETTO

• Messcherpe verfranden met deze plooibare,  
UV-bestendige, dunne tape van versterkt Japans Washi-papier

• Binnen tot 3 maanden inzetbaar, voor korte termijn ook buiten 
• Goede hechting en treksterkte, gemakkelijk te verwerken
• Voor schilderwerk op gladde en licht ruwe ondergronden

Copagro | Maskeertape  ––––––––––––––––––––––––––––––––

Ref. 19mm: TG310.19 - 48st/doos
Ref. 25mm: TG310.25 - 36st/doos
Ref. 30mm: TG310.30 - 32st/doos
Ref. 38mm: TG310.38 - 24st/doos
Ref. 50mm: TG310.50 - 24st/doos

• Verwijder 1 laag en je emmer is proper!
• 1 set = 5 stuks

Copagro | Pull-liners voor verfemmers –––––––––––––––––
PULL-LINERS 8l & 12l

3 SETS HALEN, 2 BETALEN
BRUTO = NETTO

Ref. 8l: 662008

TE GEBRUIKEN MET 
DEZE COPAGRO 
VERFEMMERS

Ref. 8l: 929008
Ref. 12l: 929012Ref. 12l: 662012

NU OOK IN HANDIG 
NIEUW FORMAAT 

VAN 30mm 

Ref.: AALGUES20

BESPAAR TIJD MET DE 
ROLLER SPRAYER 12l 

OP BATTERIJ
VAN €249,22 

VOOR €179
BRUTO = NETTO   |   OP = OP

Ref.: 502008

TG310 GOLD

BRUTO = NETTO - NIET GEMENGD

= 33% KORTING

4 ROLLEN 
HALEN

3 BETALEN
3 DOZEN 

HALEN
2 BETALEN

= 25% KORTING

OF
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GE7 Giraffe in transporttas
+ stofzuiger VCE 33 LAC & accessoires
+ Handy-Giraffe GCE6-EC
+ 2de excentrische schuurkop MH-X
+ 2 pakken van 25 vellen schuurpapier P80 en P100

Flex | Wand- & plafondschuurmachines in set  ––––––––––

Ref.: CPN71/41GE7SET

COMPLETE PROMOSET

VAN €2.406,90 
VOOR €1.769 

BRUTO = NETTO

+ GRATIS 
SCHUURKOP 

t.w.v. €303,84

7

Maiburg | Schuurmachines –––––––––––––––––––––––––––––

1 MACHINE LS71 OF LE71 NAAR KEUZE

LS71T OF LE71T ZONDER TOERENTALREGELING
VAN €331,04 VOOR €249

LS71TE OF LE71TE MET TOERENTALREGELING
VAN €355,04 VOOR €269

BRUTO = NETTO

Delta schuurmachine LS71 - vlakschuurmachine LE71
• Met nieuwe op prestatie gerichte RUPES-motor: 

prestatievermogen verbeterd met 20% tot 30%
• Energie efficiency: 20% verhoogde schuurprestaties 
• Koolvezel versterkte kunststoffen: 10% gewichtsbesparing
• Krachtiger zelf-extractie venturi systeem: vermindert 

omgevingsstof
• Vermogen: 200 Watt

+ 3 DOOSJES 
BIJHOREND 

SIASPEED 
SCHUURPAPIER 

GRATIS

Ref.: 502008
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MODEL  AS80ECO-4
INCL. AQUAPOWER & ROTOCLEAN

€5.490

+ GRATIS 
KWASTENREINIGER 

t.w.v. €295

Trivec | Spoelinstallatie –––––––––––––––––––––––––––––––––

• Efficiënt en milieubewust schoonmaken van 
verfgereedschappen en spuitapparatuur

• Geen verf meer in de riolering
• Geen boetes wegens milieudelict
• Geen kosten voor de afvoer van gescheiden chemisch afval
• Met Aquapower hogedrukpomp & Rotoclean verfrollenreiniger

Bekijk hier hoe de 
installatie werkt

• Zeer compacte, eenvoudig te transporteren vouwsteiger voor 
professioneeI gebruik, binnen en buiten

• Past met zijn afmeting van 0,75 x 1,90m door een deuropening
• Standaard werkhoogte 3m
• Werkhoogte optioneel uit te breiden tot een max. van 7,80m
• Sinds januari 2022 is het verplicht vouwsteigers te voorzien 

van het upgrade pakket conform EN1004

Wienese | Vouwsteiger –––––––––––––––––––––––––––––––––
BASIC VOUWSTEIGER

€349
BRUTO = NETTO

4 stabilisatoren

1 horizontale schoor

Ref.: 223175

Ref.: 223236

UPGRADEPAKKET
€79
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Altrex | Rolsteiger ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Lichtgewicht Fiber-Deck® platformen
• Diverse uitbreidingen mogelijk
• Dubbelgeremde wielen 25cm opspindelbaar
• Conform EN1004:1-2020
• Geleverd met 4 verstelbare driehoekstabilisatoren met Easy-Lock®

RS TOWER 5

FIBER-DECK® PLATFORMEN VOOR DE 
PRIJS VAN HOUTEN PLATFORMEN 

+ 1 PLATFORM GRATIS

Omschrijving Ref. Werkhoogte Van Nu voor

RS TOWER 51-S - 0,75m x 2,45m
T515010 7,2 m €6.130 €4.829
T510038 8,2 m €7.317 €5.689
T515012 9,2 m €7.739 €6.069

RS TOWER 52-S - 1,35m x 2,45m
T525014 7,2 m €6.784 €5.279
T520054 8,2 m €8.267 €6.409
T525016 9,2 m €8.451 €6.574
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Graco | Verfspuittoestellen & JetRoller 18cm –––––––––––

Ref.: CPN71/41CL390SET

• Lichtgewicht instapspuittoestel voor kleine tot 
middelgrote gezinswoningen en kleine commerciële 
projecten

• Met ProConnect-pompvervangingssysteemTM

390 CLASSIC PC STAND 
+ JETROLLER 18CM

VAN €3.983  
VOOR €2.150

BRUTO = NETTO

• Voor het spuiten met één, of zelfs twee pistolen 
bij grotere klussen in particuliere, commerciële en 
industriële bouwprojecten

• Met ProConnect-pompvervangingssysteemTM

• Gelijkstroommotor zonder koolstofborstels

Ref.: 17G183

ULTRA MAX II 650 PC HI-BOY 
+ JETROLLER 18CM

VAN €6.528 
VOOR €3.659

BRUTO = NETTO

Ref.: 24V490

JETROLLER 18CM 
OOK APART VERKRIJGBAAR 
 VAN €768 VOOR €475

BRUTO = NETTO

• Compact, draagbaar en betaalbaar toestel voor kleinere 
verfklussen in gezinswoningen

• Met ProConnect-pompvervangingssysteemTM

*prijs exclusief opstartkost van €250

• Klaart grote klussen in de helft van 
de tijd door rollen en spuiten te 
combineren in één beweging

• Beperkt overspray
• Lichtgewicht en gebruiksvriendelijk: 

Zorgt ervoor dat u zich niet meer 
hoeft uit te strekken noch hoeft te 
klimmen en voortdurend op en neer 
gaan.

GX21

VAN €1.435  
VOOR €999

BRUTO = NETTO

Ref.: CPN41/650SET

+

+

TOPDEAL
BESPAAR MEER 

DAN  €400

TOPDEAL
BESPAAR MEER 

DAN  €1.800

TOPDEAL
BESPAAR MEER 

DAN €2.800
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www.norwaycoatings.nl
KIEST U VOOR HOUT

DAN KIEST U VOOR JOTUN!

DE NUMMER 1 IN HOUTBESCHERMING
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Nieuwe Permacryl XR is dè complete binnenlak lijn 
met extreme resistentie tegen krassen en huidvet. 
Permacryl XR heeft daarnaast een fijne verwerking, 
een perfecte dekkracht en goede doordroging. 
Vraag er naar bij je Trimetal Grossier.

Permacryl XR
Extreem resistent tegen 
krassen en huidvet

JOUW VAKWERK, 
NU EXTRA 
BESCHERMD

TRIMETAL PERMACRYL XR
• Extreem resistent tegen krassen en huidvet 
• In alle glansgraden
• Fijne verwerking


