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RONDE VAN VLAANDEREN of FRANCORCHAMPS
in samenwerking met

Ga GRATIS mee

naar de Ronde van Vlaanderen (1 april 2018)
OF naar de 6u van Spa Francorchamps (5 mei 2018)
en geniet van een exclusief VIP-arrangement
Vraag naar uw voorwaarden bij uw Copagro groothandel.

Acties geldig van 01/02/2018 tot 30/03/2018

COPAGR 56 NEWS
I
AC T

E

SET GRACO SYSTAINER

ACTIEPRIJS

SET SYSTAINER GRACO
INCL. ACCESSOIRES

€309 /

i.p.v. € 607

INHOUD SYSTAINER:
FTXE E gun ref.: 288438
Pump armor 1 L ref.: 253574
Tip ref.: FFLP412
Tip extension 25cm ref.: 287019
BRUTO = NETTO

TIP

FUTURA VERFBORSTELS

Goudhaantje® Futura verfborstels zijn vervaardigd uit synthetische (gemodificeerde
polyester) vezels en worden gebruikt voor zowel watergedragen als synthetische
verven. Afhankelijk van de viscositeit van de verf kan men de ronde en ovale
borstels met en zonder touwwoeling gebruiken.
Goudhaantje® Futura verfborstels hebben voordelen ten opzichte van de
traditionele varkensharen verfborstels. De verfborstels zijn zeer zacht aan de
bovenzijde. Goudhaantje® Futura verfborstels blijven mooier in vorm ten opzichte
van varkensharen verfborstels, ook na herhaaldelijk gebruik en bewaren. De
verfborstels zijn gemakkelijker schoon te maken. De verfborstels zijn slijtvaster en
hebben een langere levensduur mits ze goed worden onderhouden.
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Onderhoud:
• De verfborstels na de schildersklus zoveel mogelijk van verf ontdoen door
deze goed uit te strijken.
• Bij het gebruik van watergedragen verf kan men de borstel met water
reinigen. Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende verven kan men
de borstel met een kwastenreiniger of terpentine reinigen. Zelfs reeds
ingedroogde verfresten zijn nog uit de kwast te verwijderen. Geen
plamuurmes gebruiken voor de verwijdering van verfresten want dan
kunnen de synthetische vezels gaan krullen.
• De kwast met een doek droogwrijven en luchtdicht afsluiten m.b.v. folie.
De kwast nooit langdurig op zijn vezels laten rusten. Bij voorkeur de kwast
hangend of liggend bewaren.
• Bij onderbrekingen ( zoals een lunchpauze ) tijdens de schildersklus kan
men de borstels het beste verzadigd met verf goed luchtdicht afsluiten
( bijvoorbeeld m.b.v. folie of een plastic zakje ) en liggend bewaren op een
koele plaats.

Februari - Maart 2018
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SUNSHINE COLLECTIE
BESCHIKBAAR VANAF EIND FEBRUARI
DECORATIEVE & FUNCTIONELE RAAMBEKLEDING
IN DIVERSE TRENDY KLEUREN, DESSINS EN
UITVOERINGEN

Collectie inhoud :
Rolgordijnen Lichtdoorlatend
Rolgordijnen Verduisterend

71 items
54 items

Met trots introduceert Copagro eind Februari 2018 het nieuwe
Multishade / Dubbel Rollo
34 items
Sunshine collectieboek.
Plissé
36 items
Duette®
59 items
Deze collectie bestaat uit 9 productgroepen welke ingedeeld
Horizontale Jaloezieën
78 items
zijn in actuele kleurenthema’s die voor elke consument
Houten Jaloezieën Textiel
29 items
toegankelijk zijn.
Verticale Jaloezieën Textiel
54 items
Een bron van inspiratie voor iedere consument, die op deze
Verticale Jaloezieën Aluminium 15 items
wijze een goed overzicht krijgt van de mogelijkheden en hem
helpt om de juiste keuze te maken. Stijlvol, vernieuwend en
vooral betaalbaar zijn belangrijke kernbegrippen en uitgangspunten bij de Sunshine raamdecoratie
collectie.
Ze worden altijd op maat en met oog voor detail en met de meeste nauwkeurigheid en vakmanschap
gemaakt. Gebruikmakend van hoogwaardige materialen, ontstaat een kwaliteitsproduct dat garant
staat voor een optimale levensduur.
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CAMELEON COLLECTIE
BESCHIKBAAR VANAF EIND FEBRUARI
De beste behanghighlights in één collectie !
De collectie Cameleon 2020 toont opnieuw alle
behangtoppers in één collectie.
Copagro heeft met de Cameleon weer de meest
belovende noviteiten in de kijker gezet. Floraal,
klassiek of modern – Voor elke decoratie-taak vindt
u in de Cameleon het passende behang.
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VARIENTE COLLECTIE
BESCHIKBAAR VANAF EIND FEBRUARI
Copagro brengt dit jaar de collectie Variente
2020 op de markt, een selectie voor de vakman.
Makkelijk te verwerken en met een gunstige prijskwaliteitverhouding.
Als u zoekt naar creatieve muuroplossingen die
ontwerpvrijheid bieden met veelzijdige en eenvoudig te
verwerken producten, bent u bij Variente aan het juiste
adres.
U vindt hier een verscheidenheid van structuren en
reliëfs die u naar hartenlust kunt overschilderen met
kwalitatief hoogwaardige dispersie-, latex- of acrylverf.
Daardoor ontstaat een breed scala van creatieve
mogelijkheden om in een oogwenk wanden om te
vormen tot een heel individueel staaltje wandcultuur.
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UNIVERSOL
1 x 5 L aan

€24,99 /

i.p.v. € 40,95

BRUTO = NETTO

Dé vervanger voor
ammonia.
Ontvetten en antistatisch
maken van ondergrond voor
schilderwerk. Nawassen niet
nodig. Biologisch afbreekbaar.
Niet schuimend.

bij aankoop van
5 x 5L Universol

+ GRATIS
speaker

Ref.: CH11199.5
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SANIO II

5+1L
GRATIS

25 + 5 L
GRATIS
Ref.: SANIO30

Ref.: SANIO6

Voor de behandeling van timmer- en constructiehout (binnen en buiten).
Sanio II, op basis van water, is reukloos en werkt preventief/curatief tegen insecten en zwammen.
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SÜDWEST ACRYL ALL-GRUND

bij aankoop van 1 x 2,5L
Südwest Acryl All-Grund

+ GRATIS

fles Leffe Royal 750ml
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CLASSIDUR VERVEN

Schilderen is een sport. Een schilder moet dikwijls van de ene klus naar de andere
klus gaan. De juiste productkeuze kan dan ook heel wat tijd besparen. Dit zeker met
Classidur binnenrenovatieverven, primers en andere slimme verfproducten!

Bij aankoop van
40L Classidur verven of primers*

GRATIS

GIFT CARD

t.w.v.

40L *
IDUR
S
S
A
L
C
=
25 EURT
SPOR

€25

Classidur brengt snelheid in de
schilderssport!
* met behoud van uw gebruikelijke voorwaarden
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EXPERT GOLD TAPE TG310

Expert Gold Tape 38mm

Expert Gold Tape 25mm

Per 2 kartons

Per 2 kartons

ref.: TG310.38

ref.: TG310.25

€3,65 /

€2,41 /

Per 4 kartons

Per 4 kartons

i.p.v. € 5,30 / rol

i.p.v. € 3,50 / rol

€3,40 /

€2,25 /

i.p.v. € 5,30 / rol

1 karton = 24 stuks
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i.p.v. € 3,50 / rol

BRUTO = NETTO

1 karton = 36 stuks

BRUTO = NETTO

ERGOSCHRAPER SV650

Ergoschraper SV650 +
2 vervangmesjes SV442

ref.: SET4

€20,50
BRUTO = NETTO
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EGALINES BOSTIK

6+1
GRATIS
met behoud van
uw gebruikelijke voorwaarden
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COPACRYL 10L

MAT – SOFT – SATIN - PLAFOND

SET1: 4 potten voor
SET2: 4 potten +

€239

Rupes LS71TE Delta
schuurmachine
voor
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€389

BRUTO = NETTO

COPAPRIM 10L
SET1: 4 potten voor
SET2: 4 potten +

€279

Rupes LS71TE Delta
schuurmachine
voor
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€429

BRUTO = NETTO

PU-EXPERT 10L
SET1: 4 potten voor
SET2: 4 potten +

€289

Rupes LS71TE Delta
schuurmachine
voor

€439

BRUTO = NETTO
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PROFESSIONELE SCHILDERSBROEKEN
2 stuks voor

€54

BRUTO = NETTO

CORDURA
2 stuks voor

€74

BRUTO = NETTO

Ref.: PRBR - maten 38 -> 60
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Ref.: PRBRCO - maten 38 -> 60

ACRYL DSP & NON CRACK

/

Per 2 kartons €14 per karton i.p.v. € 19,32 / karton
BRUTO = NETTO

/

Per 2 kartons €20 per karton i.p.v. € 26,76 / karton
BRUTO = NETTO

Nu bij aankoop van 4 kartons

GRATIS MK5 SK pistool

OP = OP

172513 www.mink.be

1 karton = 12 stuks

t.w.v. €27

Voor meer informatie
03 760 00 10
www.copagro.eu
info@copagro.be
Alle acties zijn geldig van 01/02/2018 tot 30/03/2018 tot einde voorraad, tenzij anders vermeld.
Alle prijzen zijn netto professionele prijzen excl. BTW. COPAGRO IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE ZETFOUTEN!

