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ACTIEF

PerfectFinish 
Muren en gevels

Uw praktijkopleiding voor het  
gereedschap zorgt voor een uitstekend 
resultaat en efficiënt gebruik

Perfecte oplossing!

Professioneel gereedschap en  
toebehoren voor een perfecte finish

Perfect afgestemde rollers leveren 
een optimaal resultaat

Voor elke ondergrond  
de juiste verfroller

Uitstekende resultaten  
op muren en gevels

PerfectFinish 
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Neem een 
kijkje op onze 
website
Nuttige nieuwtjes, praktische 
toepassingsvideo‘s en 
productfiches, live chat, profi 
shop en nog veel meer online 
op:

www.storch.be

STORCH
Service Info

  Ook 

toegift*

 Cover Quick folie, de Paarse 
 Voorzichtig afplakken en afdekken in  
 een enkele beweging 

Art.-Nr. 48 65 14/21/27/55

* bij de tape

NIEUW!

 PowerCover afdekking voor  
 stopcontacten 
 Snel, eenvoudig en veilig afdekken 

Art. Nr. 56 28 50

UV 

3months

Vocht

Vocht

Klimaat

˚C Dauwpunt

 HPM basic 
 Voor hout, pleister 
 en metselwerk 

Praktisch basistoestel 
Art.-Nr. 60 83 01

 HPM contact 
 Niet-destructieve vochtmeting 

Comfortabel toestel voor vochtmeting  
Art.-Nr. 60 83 02

 HPM clima 
 Tot in het dauwpunt 
 precies 

Krachtig klimaatmeettoestel 
Art.-Nr. 60 83 03

 SET ondergrond voorbereiden 
 Perfecte uitrusting, perfecte finish 

+ handschuurapparaat, Art.-Nr. 43 11 80
+ schuurrooster, Art.-Nr. 47 05 10
+ pleisterspaan rvs, Art.-Nr. 31 17 28
+ stukadoorspaan, Art.-Nr. 31 46 08
+ behangaandrukspatel, Art.-Nr. 21 93 50
+ breekmes, Art-Nr. 35 66 06
+ gereedschapstas, Art.-Nr. 29 59 00
Art.-Nr. 01 31 22

 De Paarse 
 Bijzonder omzichtig, bijzonder accuraat 

+ Cover Quick folie ‚de Paarse‘
Art.-Nr. 49 33 25/30/38

SET
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PerfectFinish
muren en gevels
Uw praktijkopleiding voor  
uitstekende resultaten!

Een perfect resultaat is enkel mogelijk met perfect gereedschap. 
Schilders-gereedschap van STORCH is altijd precies afgestemd 

op de speciale eisen van profes-
sionele schilders. Als gereed-
schap, techniek en toebehoren 
optimaal zijn afgestemd op de  
actuele taak, vermijdt u retou-
ches, reclamaties en onnodige 
tijdverspilling. Uw resultaat is  
altijd in orde - commercieel én 
op de muur -. 

In onze nieuwe praktijkopleiding 
leren wij u alles wat u moet weten om altijd het perfecte  
schilders-gereedschap te gebruiken, voor elke ondergrond en 
voor elke stap.

Voor een perfect resultaat is ook een goede voorbereiding 
belangrijk. Ons assortiment met tapes biedt voor elke onder-
grond het optimale materiaal.

IInnovatieve ontwikkelingen: onze rollers en kwasten garanderen 
een sterke verfopname, een groot oppervlakterendement en 
een uitstekende finish.

Airless-techniek van STORCH: zeer goed rendement en uiterst 
fijne verstuiving leveren een perfect resultaat bij elk project.

• altijd de juiste verfroller voor elke ondergrond
• hoogwaardige kwasten om snel en exact te kunnen bijwerken
• voor elk oppervlak het juiste airless-apparaat

Dat en zoveel meer vernemen u en uw team tijdens de  
praktijkopleiding PerfectFinish

Nu een afspraak maken!
Info-telefoon van STORCH: 
+32 (0) 9  .  238 21 81

Hightech gerold
Uitstekend resultaat met innovatieve verfrollers

* bij de airless LeOS sprayroller

NIEUW!

 Roller voor grote oppervlakken 
 DuraSTAR 
 Nog meer oppervlakte op een ruwe muur 

Poolhoogte 21, harde kern, kerndiameter 60 mm
+ rollerbox SuperFresh 
Art.-Nr. 14 24 18/25

 Roller voor grote oppervlakken 
 DuroSTAR 
 De hoekexpert voor het grove werk 

Poolhoogte 21, extra zachte kern,  
rolt uit in de hoeken, kerndiameter 69 mmm
+ rollerbox SuperFresh 
Art.-Nr. 14 40 18/25

 Roller voor grote oppervlakken DuraSTAR 
 Gladde muren met maximaal rendement per m² 

Poolhoogte 12, harde kern, kerndiameter 60 mm
+ rollerbox SuperFresh 
Art.-Nr. 14 30 18/25

 Roller voor grote oppervlakken 
 mircrovezel oranje 
 Ook met dunvloeibare verf vlot schilderwerk 

Poolhoogte 9, harde kern, kerndiameter 60 mm
+ rollerbox SuperFresh 
Art.-Nr. 14 19 18/25 

 Roller voor grote 
 oppervlakken FineTex 
 Fijnste finish op een gladde ondergrond 

Poolhoogte 15, harde kern, rolt in hoeken uit,  
kerndiameter 54 mm
+ Rollerbox SuperFresh 
Art.-Nr. 14 43 18/25

 Telescoopverlenging  LOCK-IT 
 Hoog en droog 

Telescoopstaaf 120 cm/220 cm, aluminium 
Art.-Nr. 19 46 12/22

 Opsteekbeugel LOCK-IT ErgoKnick 
 Geringe inspanning – groot vermogen 

Voor rollers voor grote oppervlakken, rvs 
Art.-Nr. 14 61 18/25

 Rollerbox Superfresh voor rollers 
 Opgeruimd staat netjes, 
 wekenlang bruikbaar 

Voor alle rollerdiameters tot kerndiameter 69 mm
Art.-Nr. 28 25 50

* bij rollers voor 
 grote oppervlakken

Ook

  toegift*

Reduceert de 
krachtinspanning, 
spaart de  
gewrichten.

Ook

  toegift*

NU  

BOEKEN!

ErgoKnick
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Voor elke ondergrond 
de juiste verfroller!
Perfect gereedschap, perfect 
resultaat

Een perfect resultaat bereikt u wanneer  
de eigenschappen van uw roller precies zijn 
afgestemd op de ondergrond.
STORCH biedt daarom de optimale verfroller 
voor elke ondergrond.

•  Gladde ondergrond: thermofusierollers  
met geringe poolhoogte tot max. 15 mm

•  Ruwe ondergrond: thermofusie met grote 
poolhoogte vanaf 15 mm

•  Grove ondergrond: rollers met zachte kern 
met grote poolhoogte vanaf 15mm

 

De vulling zorgt ervoor dat de roller flexibeler 
is en werkt oneffenheden van de ondergrond 
weg. Voor een perfect resultaat, ook op een 
ondergrond met veel structurele oneffenheden 
en tot in de hoeken. Bij de thermofusie wordt 
de pluche aan de rollerkern gelast. Voor  
extreem goede houdbaarheid en een perfecte 
finish, ook op Q4-muren.

Wij sturen u graag  
het kompas. 
+32 (0) 9  .  238 21 81

LoTex van STORCH
Hightech pluche voor nog 
meer efficiëntie

DuraSTAR-verfrollers met LoTex-uitrusting: 
grootste rendement per m², uitstekende 
verfopname en -afgifte, snelle reiniging!
 
Rollerbox SuperFresh
De propere oplossing  
voor continue houdbaarheid

•  Vochtige rollers verscheidene  
weken bewaren

•  voor korte onderbrekingen ook  
inclusief beugel

•  buigzaam corpusmateriaal
•  zonder uw handen vuil te maken
•  voor alle breedten en diameters

Innovatief geschilderd
Feilloos schilderwerk tot in het kleinste hoekje

Airless gespoten
Spaarzaam en nevelarm spuiten

  Toegift*

 Roller voor grote oppervlakken 
 mircrovezel oranje 
 Ook met dunvloeibare verf vlot schilderwerk 

Poolhoogte 9, harde kern, kerndiameter 60 mm
+ rollerbox SuperFresh 
Art.-Nr. 14 19 18/25 

 Airless ST 550 
 De compacte 

Ingebouwd QuickReload-systeem,  
debiet onder druk, 2,0 l/min.,  
max. spuittipgrootte 0,023“  
+ LeOS Basic SprayRoller 
Art.-Nr. 69 50 55

 Airless ST 900 
 De veelzijdige 

Met 1 of 2 gebruikers,  
debiet onder druk 3,6 l/min.,  
max. spuittipgrootte  
voor één pistool 0,031“  
+ LeOS Basic SprayRoller  
Art.-Nr. 69 50 90

 Gevelkwast AquaSTAR 
 Topkwaliteit tot in de puntjes 

Art.-Nr. 04 67 50/75

*bij airless-apparaten

 Vlakke kwast AquaSTAR 
 Specialist voor hoek en kant 

Art.-Nr. 05 55 25

 Radiatorkwast AquaSTAR 
 Vormvaste premiumkwast 

Art.-Nr. 04 92 50/75

 Airless LeOS SprayRoller 
 Spuiten en rollen in een beweging 

Volledige uitrusting in de systainer,  
volledige uitrusting om te werken  
met 1 of 2 gebruikers 
+ 5 stuks rollers voor grote oppervlakken  
 DuraSTAR (Art.-Nr. 14 24 25)
Art.-Nr. 69 45 25

 Airless ST 1700 
 De krachtige 

Intelligente elektronica, debiet onder  
druk 5,5 l/min., max. spuittipgrootte  
voor één pistool 0,037“  
+ LeOS Basic SprayRoller  
Art.-Nr. 69 50 17

 glad

 ruw

 grof

Polyamide voor 

een perfectfinish 

 14 49 ø 69 |  14 47 ø 58

14 27 ø 60 |  14 37 ø 47 

14 31 ø 60

Expert
per m², pluisvrij

   

Fijn resultaat, uitstekende dekking

m
et

 L
oT

ex
-t

ec
hn

ol
og

ie
 

One
in

di
ge

 p
ol

ya
m

id
e 

ve
ze

l 

14 41 ø 58

14 24 ø 60 

14 30 ø 60 

DuraSTAR

dekking per 
m², 

plu
isv

rij

   

Maximale lev
en

sd
uu

r e
n 

      

Polyester

14 43 ø 54 | 14 42 ø 48

   

FineTex

oppervlaktefi nish 

Zeer fi jne 

M
icrovezel

14 12 ø
 58

 
14 11 ø

 4
7 

14 19 ø
 6

0
 | 14

 2
1 ø

 4
7 

Oranje draad
bij dunvloeibaar m

ateriaal

   

M
axim

ale verfopnam
e

op
pe

rv
la

kt
en

Po
ly

am
id

e v
oor g

rote

14
 4

8
 ø

 6
9

 |
 14

 2
0 ø 

58

14
 3

5
 ø

 6
0

 | 1
4

 2
8

 ø 
54

 | 1

4 26 ø 47 

14
 4

5
 ø

 6
0

 |
 14

 3
8

 ø
 54

 |  
14

 3
6 ø 47 

M
ul

tic
ol

or

to
ep

as
si

ng
 o

p 
on

ef
fe

n 
op

pe
rvl

akt
en

   

U
its

te
ke

nd
e 

de
kk

in
g 

pe
r m

² e
n

Effen 

Ruw  

Grof 

Ondergrond

Art.-N
r. K

ern-ø
 in m

m

Kompas 

PRE
MIUM

voor premium verfro
llers 

Airless LeOS Basic  
SprayRoller,  
basisuitrusting


