
ProSpray 3.20 actie
ProSpray 3.20 Special Spraypack: 
• ProSpray 3.20 op frame
• Hogedrukslang DN6, 1/4", 15 meter 
• Airless Vector Pro Pistool 
• HEA ProTip 517

Special Spraypack

Van € 1.950,-*
Voor € 1.395,-*

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

ProSpray 3.20 Lakset: 
• Hogedrukslang DN4, 1/4", 7.5 meter (max. 270 bar)
• Airless Vector Pro Pistool 
• Pistoolverlenging G-draad 15 cm
• FineFinish TT3 308
• FineFinish TT3 412
• TipClean 200ml
• Filter rood (10 stuks)
• Bovenbeker 5 liter
• Filterpakket t.b.v. bovenbeker
• Geleverd in een handige systainer!

Lak set

* Prijzen zijn excl. BTW. Acties geldig tussen 1 oktober en 31 december 2019.

Heeft u al een “WSB Account”?

www.wsb-benelux.eu/login

Mogelijkheden en voordelen:
• Verlengen van de standaard garantietermijn.
• Eenvoudig en snel uw apparatuur  

laten ophalen voor service- en of  
garantie.

• Aanmelden op de gratis nieuwsbrief.
• Aantrekkelijke verkoopacties.

Nu Gratis “I am Unstoppable” 
onderbroek bij elke 5e WAGNER 
registratie.

Voorkom dit!

WsB Presents                                                    THE UNSTOPPABLES

Kom meer te weten over het gebruik van 
verfspuitapparatuur tijdens onze trainingen en 
ontvang een voucher t.w.v. € 50,- te besteden aan 
accessoires en apparatuur. 

meer informatie & voorwaarden? 

www.wsb-benelux.eu/aanmeldformulier

WSB Academy

W S B  A C A D E M YV O U C H E R

t.w.v.€ 50,-
www.wsb-benelux.eu

Deze voucher is te besteden* bij aanschaf van een van onze WAGNER pompen. 

Bij aankoop binnen een maand na trainingsdatum
Bij aankoop na meer dan een maand én binnen een jaar na trainingsdatum: waarde € 50,-

 

* Alleen inwisselbaar - door gebruik van de 
unieke code - bij WAGNER dealers, welke zijn 

aangesloten via WSB Finishing Equipment B.V. 
Niet geldig bij online aankopen.

 handige haspel bij 
aankoop van de  Airless
GRATIS 

 SF33+ 

Van € 6.390,-*
Voor € 5.500,-*

HeavyCoat 750 actie

Van € 7.800,-*
Voor € 6.495,-*

Van € 1.050,-*
Voor € 799,-*

WsB Presents

 THE UNSTOPPABLES
najaarsacties 2019

HeavyCoat 750 hydraulische plunjerpomp 
• Veelzijdiger: spuitapparaat met een kleine of grote spuittip voor dezelfde resultaten
• Lagere temperatuur: minder slijtage en langere onderhoudsintervallen
• Lange slagen & minder cycli per liter staan voor een langere levensduur
• De hydraulische motor en vloeistofsectie zijn makkelijker te bereiken en te onderhouden

SF33+ Airless pomp
• Meer vermogen en een modern en krachtig design
• Geïntegreerde gereedschapskist: alle benodigde accessoires steeds bij de hand
• Veelzijdigheid door de dubbele positie van de wagen
• Snellere werking = snellere uitvoering = meer capaciteit voor meer projecten!



bij 
aankoop van de  Airless

sF23+ airless op wagen met Hea-tip
+
inline roller set bestaande uit:
• IR-100 Inline roller 
• Verlengstuk 1.2 meter; Rd. 32x1/8 
• Verfrol 13 mm vachtlengte

Van € 4.800,-*
Voor € 3.750,-*

GRATIS IR 100 roller set 
SF23+ 

Heeft u al een 
spuitinstallatie?

De Inline roller set is  
ook los verkrijgbaar! 

Van € 1.065,-*
Voor € 799,-*

SF23+ SF23+AirCoat acties Airless TempSpray actie
Mobiele complete oplossingen voor alle intensieve 
muurverf- en lakwerkzaamheden

De meest verkochte membraan Airless spuitinstallatie

Van € 5.500,-*
Voor € 4.250,-*

Van € 7.600,-*
Voor € 5.500,-*

WsB Presents                                                    THE UNSTOPPABLES

* Prijzen zijn excl. BTW. Acties geldig tussen 1 oktober en 31 december 2019.

SF23+ AirCoat met GRATIS 
AB100 compressor
• Met AirCoat technologie:  

bijzonder fijne verstuiving voor een perfecte finish
• Weinig overspray en zeer effectief aanbrengen
• Bijzonder eenvoudige bediening
• De vertrouwde WAGNER-kwaliteit

De ‘Rolls-Royce’ onder de pompen:
SF23+ AirCoat met AB100 compressor 
en GRATIS TempSpray
• Zeer krachtige, makkelijk bedienbare en stille compressor, 

gecombineerd met de TempSpray unit: opgebouwd op de 
SF 23+ AirCoat, voor perfecte oppervlakteresultaten! 

• Perfecte oppervlakteresultaten dankzij verwarmde slang
• Ook ideaal voor dikvloeibare materialen zoals spuitlak
• Het TempSpray-systeem verwarmt het materiaal direct 

in de slang en zorgt zo voor perfecte viscositeit zonder 
verdunnen, voor het optimaal aanbrengen van de verf

Van € 5.500,-*
Voor € 4.500,-*

www.wsb-benelux.eu


