Bevela Lentefolder 2019
VOORDEEL, SPECIALE & NIEUWE PRODUCTEN
ACTIES IN DEZE FOLDER ZIJN GELDIG VAN 1 APRIL T/M 10 MEI 2019

Permaline Supérieur
Duurzame hoogglanslak voor buiten op basis van Hybride alkydhars.
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Uitstekende weersbestendigheid
UV-bescherming
Superieur glansbehoud
Tot 10 jaar bescherming

•	Geldig op 1 liter en
2,5 liter verpakkingen.
•	Alle kleuren.
•	Max. 1 set per klant.
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Speciale producten proberen met Bevela

Herbol buitenmuurverf
Een watergedragen, goed dekkende, duurzame buitenmuurverf op acrylaatbasis.

Weerbestendig / Hoge dekkracht / Waterdampdoorlatend / Gemakkelijk reinigbaar

GRATIS DAB+ radio bij aanschaf van
2 x 12,5 liter Herbol buitenmuurverf
Max. 1 per klant
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Keim Mycal: schimmelwerende verf voor binnen

Effectieve schimmelbeschermer
in binnenruimten. In een
handomdraai een gezond en
schimmelvrij binnenmilieu.

Mycal Top

Mycal Ex

Een hoogwaardige schimmelwerende
silicaatverf voor binnen, vrij van
oplosmiddel en fungiciden.

Een chloorvrij reinigingsmiddel
voor het verwijderen van
schimmelsporen.

Introductie-actie:
2,5 lt. KEIM Mycal TOP (wit / lichte kleur) & 1 lt. KEIM Mycal Ex
voor de introductieprijs van € 40,00 per set

Nog meer korting bij Bevela

4SO: vierseizoenen verf vernieuwd recept!
De receptuur van de 4SO hoogglans is verbeterd
en daarmee het glansbehoud. Deze hoogglanslak
zorgt voor een langdurig spiegelend resultaat.
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- Strakke vloei
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- Tot 8 jaar buitenduurzaam
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Polyfilla Pro Houtreparatiemiddelen
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Geldig op: W350, W360, W370

W370

W350

W360

Ideaal voor repareren van
grote gaten in hout, houtrot
en deelvervangingen.

Ideaal voor repareren van
schroef- en spijkergaten,
kleine gaten en scheuren.

Ideaal voor repareren
van houtrot, gaten en
beschadigingen.

Voor de kleinere klus:

Voor de grotere klus:

Wagner 3.20 incl hea tip

Wagner SF 23 plus op
wagenplus AB100 incl hea tip

van € 1.950,- voor

€ 1.299,-

van € 5.500,- voor

Graco GXFF
voor
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€ 3.999,-

Graco 595 FP

€ 1.099,-

van € 5.490,- voor

Trimetal

Permacryl PU Satin Spray

€ 4.199,-

-	Kras- en stootvast en
huidvetresistent
-	Goede dekking dankzij
een hoog laagdiktebereik
-	Strak eindresultaat
-	Best in vloei en niet
vergelend

De acties in deze folder zijn geldig van 1 april t/m 10 mei 2019. Op onze acties zijn de normale prijs- en/of kortingsafspraken niet van toepassing.
Prijzen zijn excl. BTW. Bevela is niet verantwoordelijk voor prijs-, model- en zetfouten.

www.bevela.nl
Bevela is onderdeel van
Kom langs bij een van onze vestigingen
Almere | Alphen a/d Rijn | Amersfoort | Amsterdam | Haarlem | Hilversum | Utrecht | Veenendaal | Volendam | Woerden

