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De compacte opleiding voor een effen muur

Altijd het perfecte gereedschap

Plamuren, schuren, behangen, schilderen
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Systeemgereedschap voor de effen muur
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Plamuren. 

• voor een buitengewoon vlak resultaat
• licht en ergonomisch
• ook mogelijk met telestaaf

De Flexogrip  
AluStar

Onze compacte opleiding voor een effen muur.
Performant schildergereedschap voor een perfect oppervlak.
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• bijzonder licht en krachtig
• om grote oppervlakken te schuren
• geschikt om tot tegen de rand  

te schuren

De Spider®2800 L

Schuren.

2,86 kg

 Airless ST 2000 van STORCH  
 Sterk pakket voor plamuur  

Art.nr. 69 50 20

 AluSTAR 
 Voor perfecte  
 plamuurresultaten 

Art.nr. 32 62 ... 

 VacTec 30 M  
 Licht en krachtig 

Art.nr. 65 25 50

 FineXX  Net  
 Allrounder voor grote  
 oppervlakken 

Art.nr. 47 96 ...

 Spider  2800 L 
 Supergemakkelijk  
 werken 

Art.nr. 62 56 00

 Multisprayer MS 10 
 Sproeitechniek voor  
 snelle schilders  

Art.nr. 60 08 50
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Behangen.

 

 

• top finish op een gladde ondergrond
• correct schilderwerk zonder  

opbranden
• speciaal voor oppervlakken met  

veel scheerlicht

De FineSTAR 15

Onze compacte opleiding voor een effen muur.
Performant schildergereedschap voor een perfect oppervlak.
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Schilderen.

• in een beweging afrollen en snijden
• tot een breedte van 110 cm
• voor glas- en cellulosevlies 

Het behangafrol-
apparaat

 Aflijnkwast AquaSTAR 
 Perfecte kwast. 
 Perfecte finish. 

Art.nr. 04 01 40

 FineSTAR 15 
 Grote verfafgifte.  
 Fijne finish. 

Art.nr. 14 08 ...

 Afbreekmes Goldcut  
 Scherp - veilig - bijzonder stabiel. 

Art.nr. 35 60 00

 STORCH Airless ST 850 
 1 toestel voor 2 gebruikers  

Art.nr. 69 50 15

 Behangafrolapparaat 
 Behangen met de  
 volledige rol 

Art.nr. 21 70 20 
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Hybrides Praxistraining 

 De suntape light 
 Voor supereffen verfranden  

Art.nr. 49 35 ...

 CQ de suntape 
 Om 2-in-1 af te plakken 

Art.nr. 48 63 ...

• met extradun speciaal papier voor 
supereffen verfranden

• scheurvrij en dus eenvoudig te 
verwijderen

• uv-bestendig om buiten te gebruiken

De gele tape

Q4U – onze compacte opleiding voor een effen muur.
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Afplakken. 

Voor een werkelijk effen muur hebt u het juiste gereedschap 
nodig. Wij hebben gereedschap, systeemoplossingen en klein 
materiaal, speciaal afgestemd op de eisen van Q4-oppervlak-
ken die zijn blootgesteld aan scheerlicht, en daarbovenop de 
compacte Q4U-praktijkopleiding voor professionals: alle tools, 
tips en tricks voor een effen muur en dat allemaal in minder 
dan 30 minuten.

Tools, tips, tricks
• in minder dan 30 minuten
• speciaal voor professionals
• altijd het perfecte gereedschap voor een  

effen muur
• speciaal afgestemd op de eisen van  

Q4-oppervlakken met scheerlicht
• tips en tricks voor uw team
• antwoorden op alle vragen over gereedschap  

voor een effen muur

Voor de hoogste eisen aan  
het oppervlak (Q4)

Scannen en meteen 
uw praktijkopleiding 
boeken

6
weeks

UV

8
weeks

UV
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