
-25% 
per 10 stuks

BRUTO = NETTO

-30% 
vanaf 20 stuks

Op alle kwasten, rollen, beugels en verlengstokken van de 
merken Copagro, Anza & Goudhaantje
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d e  k e u z e  v a n  d e  v a k m a n !

SEPT-OKT

2016

Ac ties geldig van 5/09/2016 tot 28/10/2016

GRATIS INKOMKAARTEN : 
WWW.EVENEMENTENHAL.NL  
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ACTIE
ACTIE

SUNSHINE
RAAMDECORATIE & ZONWERINGACTIE

ACTIE

DUETTE® SHADES ROMAN SHADESPLISSÉ SHADES HORIZONTALE JALOEZIEËNROLGORDIJNEN GORDIJNJALOEZIEËN

In dit gamma raamdecoratie & zonwering 
zijn functionaliteit, vakmanschap, 
gezelligheid en techniek verenigd, wat 
zorgt voor een authentieke uitstraling. 
Dankzij het grote aanbod aan decoratieve 
stoffen en diverse comfortabele 
bedieningssoorten kunt u tegen een 
uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding 
naar eigen voorkeur een specifieke sfeer 
creëren.

Ga langs bij uw Copagro groothandelaar en ontdek de 48 decoren laminaat, LVT of parket

-10% 
op het volledige assortiment

EXPERT CLICK LAMINAAT
EXPERT CONNECT LVT
EXPERT WOOD PARKET

Met behoud van bestaande condities

Haal nu uw 

collectie bij 

uw Copagro 

groothandel

-10% 
op alles uit deze collectie

Met behoud van bestaande condities
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September - Oktober 2016

COPAGRO EXPERT MASKEERFOLIE MET TAPE

Copagro vult haar Expert-assortiment aan met een 
gamma nieuwe maskeerfolies met tape in 3 kleuren.
BEIGE
Gemaakt uit crêpe-papier. Voor binnenhuis gebruik. Voor gladde en 
licht gestructureerde ondergronden zoals vensterbanken.
Beschikbaar in 4 afmetingen : 

• 0,55 x 33m  ref.: TFB550.33 
• 1,10 x 33m  ref.: TFB1100.033
• 1,80 x 33m  ref.: TFB1800.033
• 2,70 x 33m  ref.: TFB2700.033 

GEEL
Gemaakt uit washi-papier. Extra dun papier voor exacte kleurranden. 
Zeer waterbestendig. Voor gebruik zowel binnen- als buitenhuis. Ook 
voor moeilijke ondergronden zoals aluminium, zink en plastiek.
Beschikbaar in 3 afmetingen : 

• 0,55 x 20m  ref.: TFG550.20 
• 1,10 x 20m  ref.: TFG1100.20
• 2,70 x 20m  ref.: TFG2700.20

BLAUW
Sterke textielband voor ruwe oppervlakken. Voor gebruik zowel binnen- 
als buitenshuis – UV-bestendig.
Beschikbaar in 3 afmetingen : 

• 0,55 x 20m  ref.: TFU550.20 
• 1,10 x 20m  ref.: TFU1100.20
• 2,70 x 20m  ref.: TFU2700.20

NIEUW

KRACHTIGE REINIGERS
VOOR ELKE KLUSNIEUW

Vet weg Algen weg Graffiti weg Stof weg Verf weg Vuil weg
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PATTEX SUPER POWER MONTAGELIJMACTIE

TX110 VULMIDDELACTIE

SCOTCH® MASKING TAPES & FILMSACTIE

4 halen,
3 betalen

Met behoud van  
bestaande condities

NIET ASSORTI

6kg halen,
5kg betalen

Met behoud van bestaande condities

4 halen, 3 betalen
Met behoud van bestaande condities

Scotch® Masking Tape 2071 Purple
Zeer lichte kleefkracht voor extra gevoelige, gladde ondergronden

Scotch® Masking Tape 2090 Blue
Medium kleefkracht voor de meeste gladde ondergronden

Scotch® Masking Tape 2060 Green
Sterke kleefkracht voor poreuze ondergronden, zoals steen

Scotch® Masking Tape 244 Gold
Voor de scherpste aflijning

Scotch® Masking Tape 2070 White
Lichte kleefkracht voor gevoelige ondergronden

Scotch® Masking Films MF24-MF48-MF72-MF99

• Ideaal voor het lijmen van poreuze materialen zoals bijv. plinten, decoratieve 
ornamenten

• Zeer hoge aanvangshechting
• Enkel binnen gebruiken

Ref.: REB906SCD

Ref.: H2088451

Binnenvulmiddel met tijdswinst. Snel overschilderbaar: 3 u.
Extra wit. Versterkte hechting. Aangenaam verwerkbaar.
Laagdikte: onbeperkt. Open tijd: 30-40 min.
Binnengebruik.
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September - Oktober 2016

GLASWEEFSEL

• 41 unieke dessins in handig A4 stalenboek
• 7 “actieve” materialen: schone, zuivere 

lucht, magneet, print, isoleren, akoestiek, 
logo, renovatie

• De originele Aqua technologie, tijd & geld 
besparend 

• Hoogwaardige kwaliteit glasweefsel & 
glasvlies

• Getest én gecertificeerd 

NIEUW

COPAGRO ACRYLAATKITTENACTIE

GRATIS 
COX HKS pistool 

bij aankoop van
 3 dozen Acryl DSP wit  

OF 2 dozen Acryl exterior wit 
OF 2 dozen Acryl non crack wit

Met behoud van bestaande condities

Overschilderbare acrylaatkit. 
Direct bestand tegen lichte regen. 
Voor aansluitings- en afwerkings-
voegen op pleister, stenen, beton, 
hout, aluminium, metalen en PVC. 
Herstellen van naden en scheuren. 
Niet corroderend t.o.v. metalen. 
Toepasbaar binnen en buiten.

Overschilderbare acrylaatkit voor 
aansluitings- en afwerkingsvoe-
gen op pleister, stenen, beton, 
hout, aluminium, metalen en PVC. 
Herstellen van naden en scheuren. 
Niet corroderend t.o.v. metalen. 
Toepasbaar binnenshuis.

ACRYL EXTERIOR ACRYL NON CRACKACRYL DSP

Overschilderbare acrylaatkit voor 
aansluitings- en afwerkingsvoe-
gen op pleister, stenen, beton, 
hout, aluminium, metalen en PVC. 
Beperkt het craqueleren van hoog-
gevulde verven tot een minimum. 
Niet corroderend t.o.v. metalen. 
Toepasbaar binnenshuis.

Ref.: ACRYLW Ref.: ACRYLEXW Ref.: 03000806C0

Vitrulan lanceert het gloednieuwe Systexx glasweefsel stalenboek :
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ARSTYL WALL PANELSACTIE

TRAE LYX LAKKEN & OLIEACTIE

-20% 
op de ARSTYL Wall Panels

Met behoud van bestaande condities

Ervaar een nieuwe manier 
van muurdecoratie

-15% 
op het volledige assortiment

Met behoud van bestaande condities

Een compleet assortiment lak- en olieproducten 
voor de afwerking van parket en houten vloeren
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MASTER BORDESTRAPPENACTIE

3 treden Ref.: 328630 €109
4 treden Ref.: 328640 €119
5 treden Ref.: 328650 €130
6 treden Ref.: 328660 €149

BRUTO = NETTO

 Ref.: 500351  

€34,95
BRUTO = NETTO

Master bordestrap
Robuuste trap welke geschikt is voor 
professioneel gebruik. Vanwege het grote, 
automatisch inklapbare bordes is deze 
Bordestrap uitermate geschikt voor de 
schilder. De stijlen zijn voorzien van een 
poedercoating. Daarnaast is de trap aan 
de bovenzijde voorzien van een handig 
gereedschapbakje.

Maximale werkhoogte 

· 3 treden : 2.46m
· 4 treden : 2.69m
· 5 treden : 2.93m
· 6 treden : 3.16m

Master Flex Plateau
Het mobiele Master Flex plateau is toepasbaar op de 
Master bordestrap. Het plaatsen en/of verwijderen is in 
een handomdraai gebeurd.
Afmeting: 32 x 29,5 cm

VERFBAKKEN, EMMERS & PULL-LINERSACTIE

Ref.: 662018 voor 910001
Ref.: 662016 voor 910004

Ref.: 910001  ➝  15 x 30cm
Ref.: 910004  ➝  24 x 32cm
Ref.: 910005  ➝  31 x 35cm

Ref.: 929012 ➝  12L
Ref.: 929008 ➝   8L

Ref.: 929019 ➝  19L

Ref.: 662008 voor 929008 ➝  8L
Ref.: 662012 voor 929012 ➝  12L-30% 

per 10 stuks/sets
BRUTO = NETTO
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Voor meer informatie
030-2100398

www.copagro.eu

Alle acties zijn geldig van 5/09/2016 tot 28/10/2016 tot einde voorraad, tenzij anders vermeld. 
Alle prijzen zijn netto professionele prijzen excl. BTW. COPAGRO IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE ZETFOUTEN!
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GRACO S 395 PC HI-BOYACTIE

• Ideaal voor kleine tot middelgrote 
gezinswoningen en lichte commerciële 
projecten

• ‘Innovatieve’ Graco-technologie in een 
compact formaat

• Klaart elke klus, elke dag opnieuw, dankzij 
het ProConnect™-systeem voor snelle 
pompvervanging

• Endurance™ pomptechnologie perfect voor professionals die vaak  
een breed assortiment aan binnencoatings gebruiken.

• FTX™E-pistool, motor met variabele snelheid en SmartControl™ 1.0  
met elektronische bediening voor een gelijkmatig spuitpatroon bij 
elke druk.

• Uitvoering met multifunctioneel onderstel, luchtbanden, 
directe aanzuiging, inklapbare stand, manuele slanghaspel en 
gereedschapskist.

2 + 1 GRATIS
op alle Graco tips  

PAA – HDA – FFA – PST

 Ref.: 17C362

€2.295
BRUTO = NETTO

BRUTO = NETTO


