Samen Sterk!
Twee topmerken binnen de automotive branche, SATA en RUPES nu gebundeld aangeboden. Schuren,
spuiten en polijsten op het hoogste niveau en met een optimale support. Onze vakspecialisten helpen u
graag het mooiste resultaat te leveren op iedere auto of truck.
Tijdelijk hebben wij een aantal artikelen uit ons brede programma extra aantrekkelijk gemaakt. Zo wordt het werken met
topapparatuur nóg leuker!

10 dozen +
1 doos gratis

SATAjet 5000 met gratis MultiTool
Bij aankoop van een SATAjet 5000 spuitpistool in HVLP
of RP uitvoering (geselecteerde naaldsets) een uiterst
functionele MultiTool met alle handige gereedschappen
voor onderhoud van uw SATA verfspuiten.
Gratis Multitool t.w.v. € 65,Zolang de voorraad strekt.

SATA RPS disposable spuitbekers
Minder verfverlies door het ontbreken van binnenzakjes
Geen vacuüm systeem, dus optimale doorstroming
en kleuren
Geen adapter tussen pistool en beker, lichter
en eenvoudiger te reinigen
Mengverhouding staat op de beker, geen mengbeker nodig
In 300, 600 of 900 ml. uitvoering

Promotie
€ 695,-

SATA RCS Micro pistolenreiniger
De meest verkochte spuitenreiniger van de
afgelopen jaren
Economisch en grondig:
Verbruikt slechts 50 – 70 cc per reiniging
In 30 seconden een perfect schoon pistool
Geschikt voor alle laksoorten
Uiterst compacte RVS uitvoering

Promotie
2 stuks
€ 499,SATAjet 100 B RP grondverfpistool
Zeer gericht spuitpatroon, dus minder schuren
Nu extra aantrekkelijk geprijsd
Ook in speciale UV uitvoering!

Acties geldig tot en met September 2016, of zolang de voorraad strekt. Wijzigingen onder voorbehoud.

Samen Sterk!
RU 145PL Stofafzuiger
45 liter inhoud
Voor elektrische en
pneumatische schuurmachines

RUPES RE 21 AL pneumatische
schuurmachine voor o.a. plamuur
70 x 198 mm schuuroppervlak
Met stofafzuiging en 3 mm. uitslag
De meest uitgebalanceerde schuurmachine
Uiterst duurzaam

Nu in set met een
Skorpio pneumatische
schuurmachine naar keuze

Setprijs: € 675,Uw voordeel
ruim: € 200,-

Nu met gratis
RUPES powerbank!

Noviteiten!

RUPES iBrid Nano. Voor
alle kleine lakschades en
kleurmetingen

RUPES BigFoot Mark II
LHR 15 polijstmachine
Excentrisch roterend, dus vrij
van swirls
Pasta’s op waterbasis,
blijvend perfect resultaat
Complete set met 2
verschillende pasta’s en
bijpassende pads

Accuvoeding (dubbele accu) of 230 Volt
Naar keuze excentrisch roterend of
roterende werking
Lakschades overal supersnel
bijwerken
Maakt een perfecte kleurmeting
mogelijk door krasvrij oppervlak
Compleet met pasta’s, pads en diverse
accessoires in luxe tas

Gratis demonstratie op uw locatie

+ Gratis strandstoel
Zolang de voorraad strekt

Acties geldig tot en met September 2016, of zolang de voorraad strekt. Wijzigingen onder voorbehoud.

