
Kom meer te weten over het gebruik van verfspuitapparatuur tijdens onze trainingen.
Er is keuze uit twee verschillende trainingen:

> 1. De ‘Oriëntatie/Basis’ training

> 2. De ‘Gevorderde’ training, inclusief EHBS (eerste hulp bij spuiten) &  
  Onderhoud van de pomp/apparatuur

Er zitten maximaal 12 deelnemers in een groep, waardoor er volledige aandacht 
mogelijk is!

Meer informatie & voorwaarden? 
www.wsb-benelux.eu/aanmeldformulier

WSB PreSentS

THE 

UNSTOPPABLES
WAGNERWSB Accessoire ActieAcademy
Nu 25% korting op ALLE 
WAGNER pistolen, slangen,  
onderhouds- en reiningsmiddelen  
en overige accessoires. 

Mogelijkheden en voordelen:
• Verlengen van de standaard garantietermijn.
• Eenvoudig en snel uw WAGNER/RUPES/EUROMAIR apparatuur laten ophalen 

voor service- en of garantie.
• Aanmelden op de gratis nieuwsbrief.
• Aantrekkelijke verkoopacties.

25%
KORTING

Heeft u al een mijn WSB Account?

www.wsb-benelux.eu/login

www.wsb-benelux.euwww.wsb-benelux.eu

* prijzen zijn exclusief BTW. Acties geldig tussen 1 januari en 30 april 2019

Binnenkort  
leverbaar: 
De nieuwe  
SF 33 PLUS

Actie geldig tussen 1 februari en 30 april 2019



XVLP5000 Finish Control

De revolutionaire Wagner XVLP 5000 is het perfecte spuitsysteem om nevelarm lak,  
beits, muurverf en vele andere materialen te kunnen verspuiten.
Ongeëvenaarde kracht in een compacte, snel te reinigen spuitinstallatie.

• Geschikt voor waterverdunbare en oplosmiddelhoudende producten
• Sterker dan HVLP
• Veel producten onverdund verwerken
• Snel bedrijfsklaar, dus ook voor kleinere spuitklussen

www.wsb-benelux.euwww.wsb-benelux.eu

ProSpray 3.20 Special
Nevelarm verfspuiten door lagere spuitdrukInclusief GRATIS Systainer voorzien 

van 2 spuitpistolen
Compacte airless plunjerpomp: 
• Een professionele machine voor 100% professioneel resultaat
• Nu met 5 liter beker én flexibele aanzuigslang
• Nevelarm spuiten door lagedruk HEA spuittips
• Zeer gebruiksvriendelijk, eenvoudige bediening
• Geschikt voor middelgrote klussen

Van € 1.255,-*
Voor € 925,-*

€ 1.495,-*

Inclusief 3x HEA TIP

De spraypack omvat de StandardSpray (geschikt voor alle 
gebruikelijke lakken), de FineSpray (ideaal voor vernissen 

en materialen met lage viscositeit), de WallSpray (voor 
verwerking van dispersie- en latexverf) en een systainer.

* prijzen zijn exclusief BTWActies geldig tussen 1 februari en 30 april 2019


