
De gehele maand november biedt 
Simon jou te gekke acties aan op diverse 
nschoonmaakartikelen.

Simon is aan ‘t schoonmaken.

November Actie Maand

Universol 1 en 5 liter
1 liter à 6 stuks = €5,10 p/s
5 liter à 4 stuks = €4,65 p/s

Spons Reynst wave V25
5 stuks voor €6,95

Verfemmers 8L en 12L
8 liter à 40 stuks = €0,90 p/s
12 liter à 20 stuks = €1,55 p/s

35%
KORTING

50%
KORTING

Eurolux LED armatuur
Luna 4000 & 8000

4000 voor €59,95
8000 voor €109,95

Kabelhaspel XPD 25M en 40M

25M  voor €65
40M voor €95

SIA Delta schuurpapier 
K100-K320

Per volle doos € 15,40

30%
KORTING

SIA schuurpapier 
op rol K100-K320
Per volle doos € 14,68

30%
KORTING

LS71T Schuurmachine Delta
in doos

Van  €232 NU voor € 149,95 

NU VOOR
€ 149,95

Festool Delta Granat
K120 - K320

Per volle doos € 41,23

30%
KORTING

De gehele maand november biedt 
Simon jou te gekke acties aan op 

diverse schuurartikelen.

Simon is aan ‘t schuren. 

De gehele maand 
november biedt Simon jou 
te gekke acties aan op 
diverse plakartikelen.

Simon is aan ‘t plakken. 

Tape Copagro geel 
25 en 38 mm

25 mm doos à 36 stuks = €2,35 p/s
38 mm doos à 24 stuks = €3,50 p/s

Tape Kip geel 
24 en 36 mm

24mm doos à 36 stuks = €3,25 p/s
36mm doos à 24 stuks = €4,95 p/s

Zwaluw Den Braven Kit

Acrylaat W  à 12 stuks = €1,13 p/s
Anti-crack à 12 stuks = €1,75 p/s

Acrylaat EXT à 12 stuks = €1,84 p/s
Hybriseal 2ps à 12 stuks = €3,55 p/s

Stucloper per 25 stuks

Stucloper groot 25 stuks = €22,20 p/s

Copagro lijm 10 liter + Copagro 
renovatievlies EWV 4020 25M

Set prijs: 4 rollen renovatievlies
+ 2 Copagro lijm 10 liter voor €95

SETPRIJS

Stucvlies per 25 stuks

Stucvlies 25 stuks = €26,25 p/s

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan druk- en typefouten. Depot zettingen 
voor non-paint zijn uitgesloten. Bruto = netto. Niet i.c.m. andere acties.

NAM jij die actie nog?!



NAM jij die actie nog?!

November Actie Maand

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan druk- en typefouten. Depot zettingen voor non-paint zijn 
uitgesloten. Bruto = netto. Actie geldt uitsluitend voor wit en lichte kleuren. Niet i.c.m. andere acties.

Staalmeester kwasten 
(2010/2020 14-18) 6 stuks

2010: vanaf €4,34 per stuk
2020: vanaf €4,50 per stuk

Verzetketel 25, 50, 100, 300 
of 600 stuks 

25 stuks = €2,10 p/s
50 stuks = €1,86 p/s
100 stuks = €1,75 p/s
300 stuks = €1,50 p/s
600 stuks = €1,30 p/s

Staalmeester vilt 
rolletjes 10 cm

40 stuks = €0,99 p/s 280: vanaf €3,85 per stuk
286: vanaf €3,68 per stuk

Goudhaantje kwasten 
(280/286 14-18)  12 stuks

Verfroosters klein, 
middel en groot

Klein: 500 stuks = €0,20 p/s
Middel: 150 stuks = €0,32 p/s
Groot: 100 stuks = €0,40 p/s

Inzetbekers 120 stuks
Bij afname van 120 stuks is de prijs 

€0,45 per stuk

Super Champion 18 en 20 cm
18 cm: 30 stuks = €1,35 p/s
20 cm: 30 stuks = €1,90 p/s

Anza vilt rolletjes 10 cm
Bij afname van 250 stuks (€0,99 p/s) 

een softgrip gratis

+

De gehele maand november biedt Simon 
jou te gekke acties aan op diverse 
lakartikelen.

Simon is aan ‘t lakken. 

Wagner PP90 t.w.v. €1.100

GRATIS bij aankoop van:

Magnarol Mat 10ltr 44 stuks
Magnatex mat 10ltr 30 stuks
Wijzotex mat 10ltr 25 stuks

Wijzotex extra 10ltr mat 25 stuks

COMBI
DEAL

Graco hi-boy classic 390

Van €2555,00 NU voor €1.999,00

MEGADEAL

De gehele maand november biedt 
Simon jou te gekke acties aan op 

diverse spuitartikelen.

Simon is aan ‘t spuiten. 

De gehele maand november biedt 
Simonis Verf jou te gekke cadeaubonnen

Cadeaubonnen actie.


