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Devilbiss DV1 Clear

NU VOOR: € 475,-

Devilbiss DV1
Openingen naar keuze� Base-B+ 11, 12, 13, 14 of 
15 (grijs) of Clear-C1+ 10, 11, 12, 13 of 14 (zwart)  
zonder bovenbeker�

Devilbiss DV1 Base

NU VOOR: € 475,-

uitzonderlijk laag geprijsd!

De voornaamste voordelen:
•  Meest verfijnde spuitpatroon, perfecte finish!
•  Maximale ergonomie = minimale vermoeidheid
•  Een zeer laag geluidsniveau
•  Perfecte kleurbeheersing
• Laagst mogelijke materiaalverbruik



4

RVS Tafels
Werktafels met én zonder deuren� Dampafzuiging over de gehele 
breedte van het werkoppervlak op een hoogte van ± 20 cm� 

Tafel 180 cm geen deuren   -  € 1830,-   nu voor  € 1.250,- 
Tafel 120 cm geen deuren   -  € 1500,-   nu voor  € 995,-
Tafel 180 cm met 2 deuren  -  € 3140,-   nu voor  € 2.195,-
Tafel 120 cm met 2 deuren  -  € 2390,-   nu voor € 1.650,-

RVS Spuitpistoolreinigers
Een assortiment reinigers voor eenvoudige en grondige reiniging van 
spuitpistolen en accessoires�

HR 3000 -  € 4320,- nu voor € 2.850,-

RVS Afval-
verwerkers
Speciale 
vloeistofbestendige 
afvalcontainers 
voor lakafval en 
verdunningsproducten�

HAM000459 van € 2�810,-

NU VOOR: € 1.950,-
HAM000474 van € 3�680,-

NU VOOR: € 2.495,-
HAM000471 van € 2�930,-

NU VOOR: € 1.995,-

HAM000473 van € 2�490,-

NU VOOR: € 1.695,-

HAM000452 van € 840,-

NU VOOR: € 560,-
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RVS Afvalcontainer
Speciaal ontworpen om bij de overige RVS inrichting te passen� 
De opening aan de voorkant verlengt het tafeloppervlak� 

Geschikt voor normale 250 L afvalzakken� 

460 x 600 x 920 mm (H x B x D)�

RVS Micro Cleaner HR 1000
Een aan de wand gemonteerde roestvrijstalen 
reinigingstank, ideaal voor het handmatig 
reinigen van plamuurmessen en kleine 
onderdelen� 

Uitgerust met een schoonmaakborstel en 
automatische vloeistofcirculatie� 

Geschikt voor gebruik met het speciale Hamach 
reinigingsmiddel (EMM 009819)� 

46 x 19 x 53 cm� Tankinhoud: 7 L� 
Afzuigpunt: Ø 80 mm�

Persen
Om de omvang van deze 
stroom te reduceren 
heeft Hamach keuze uit 
een aantal pneumatische 
balenpersen�

Geschikt voor het 
reduceren van papier, 
plastic, blikken etc�

EMM 009819 van € 176,50,-

NU VOOR: € 125,-

HAM000457 van € 710,-

NU VOOR: € 495,-

HAM000469 van € 860,-

NU VOOR: € 595,-

EMM 7000 van € 2�550,-

NU VOOR: € 1.850,-
HAM000841 van € 1�340,-

NU VOOR: € 975,-
HAM000802 van € 2�799,-

NU VOOR: € 1.995,-
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Toolstation 143-delig
EMM 10�002�143 
Gereedschapskar gevuld met een 
basisassortiment aan gereedschappen� 

Inhoud o�a�:
•  1/4” en 1/2” doppen
•  diverse schroevendraaiers
•  diverse tangen
•  steeksleutels
•  T-stuk inbussleutels 

Met levenslange garantie!

van € 1�160,-

NU VOOR: € 795,-
RONIN Toolstations

van € 1�860,-

NU VOOR: € 1.095 ,-

Toolstation 271-delig
EMM 10�002�267 
Gereedschapskar helemaal compleet� 

Inhoud o�a�:
•  1/4”-3/8”- 1/2” 
   doppen
•  ratels
•  knie-sleutels
•  T-stuk dopsleutels
•  dunwandige slagdoppen etc� 

Met levenslange garantie!
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SATA®484 van € 1�480,41

NU VOOR: € 999,-

SATA®clean RCS micro 
Pistolenreiniger
De SATA clean RCS micro pistolenreiniger,  
waarmee  een spuiter in minder dan 30 seconden  
een pistool kan reinigen met een minimale  
hoeveelheid oplosmiddel!

•   Bijzonder compact, dus meer ruimte in de 
mengruimte�

•   Geschikt voor water, oplosmiddel of combireinigers
•   Naar wens aan te sluiten op een luchtafzuiginstallatie
•   Geringe investering, snelle terugverdientijd
•   Doordat de spuitpistolen altijd juist worden gereinigd 

wordt schade aan bijvoorbeeld luchtregelaars en 
displays van pistolen voorkomen�

SATA®484 
persluchtfilter
100% schone perslucht voor een 100% lakresultaat�
•   Haalt olie, water, stof en dampen uit de perslucht
•   Elimineert faalkosten
•   Onmisbaar in iedere spuitcabine
•   Snelle en eenvoudige montage in of buiten de 

cabine
•   Zeer grote luchtstroom (± 3�600 l/min bij 6 bar)
•   Met SATA filter timer ter controle van 

vervangingsinterval

Losse filters 
ten behoeve van Sata®484
Vervang nu uw filters en ontvang gratis een 
handige opbergbox voor uw halfgelaatsmasker�
•   1 fijnfilterpatroon (blauw)
•   1 koolstof-filterpatroon
•   2 filter timers
•   GRATIS 1 bewaarbox voor uw masker 

SATAjet X5500 inruilactie
Ruil nu een willekeurig oud spuitpistool in en profiteer  
van een korting tot € 200,-!

Hét veelzijdige high-performance spuitpistool� Verkrijgbaar met 
unieke I of O nozzle en in HVLP of  
RP uitvoering�

SATAjet X 5500 RP   -  € 568,33  nu voor € 425,-
SATAjet X 5500 RP digitaal  -  € 714,88  nu voor € 535,-
SATAjet X 5500 HVLP -  € 581,75  nu voor € 435,-
SATAjet X 5500 HVLP digitaa -  € 728,31  nu voor € 585,-

WSB SA202564 van € 914,76

NU VOOR: € 599,-

setprijs van € 383,75

NU VOOR: € 249,-

HVLP of RP uitvoering� 
Made in Germany�
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Multifunctionele trolley voor  
professionele stofzuigers
RU-KC28/STD zonder stofzuiger en accessoires
•  2 gereedschapshouders
•  2 haken om slangen op te hangen
•   grote, rubberen wielen - 2 vaste en 2 zwenkwielen met rem
•  opbergkast met deur
•   rubberen werktafel met grote multifunctionele container
•  ergonomische handgreep
•  apart gedeelte voor afval 

Skorpio III
De RUPES Skorpio 
III  pneumatische 
schuurmachine, Ø 150 
mm� Verkrijgbaar in 3, 
6 en 9 mm uitslag�

Skorpio E
RUPES excentrische 
schuurmachine 150 mm
•  met 9 meter kabel
•  3 of 6 mm� uitslag
•  zeer hoog koppel
•   met 1 of twee handen te 

bedienen
•  licht en stil

Combinatie actie met  
S245EL stofzuiger
•  45 liter inhoud
•   automatische filterreiniging
•   met 5 meter afzuigslang
•   voor elektrische schuurmachines

Professionele 
stofzuiger type 
S230EL 
Tankinhoud van 30 liter en 
5 meter slang� Met auto-
matische filterreiniging. Voor 
elektrische schuurmachines�

Professionele 
stofzuiger type 
S245EL 
Tankinhoud van 45 liter en 5 
meter slang� Met automatische 
filterreiniging. Voor elektrische 
schuurmachines

S245EL van € 1�283,-

NU VOOR: € 995,-

RU-S230EL van € 665,-

NU VOOR: € 465,-
RU-S245EL van € 712,-

NU VOOR: € 510,-

*Schuurmachines niet in leveringsomvang

Skorpio E van € 520,-

NU VOOR: € 385,-
Skorpio III van € 295,-

NU VOOR: € 175,-
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700118 TEQTR1 Schraag 

NU VOOR: € 59,50

00122 TEQRS 

NU VOOR: € 95,- p.s.

Onderdelen kar TEQPAC02
Deze solide kar geeft u een duidelijk overzicht van uw onderdelen en zorgt voor een 
schone en efficiënte werkomgeving. Er zijn opbergmogelijkheden voor motorkappen, 
deuren en bumpers en twee schappen voor kleinere onderdelen� Hij is uitgerust met twee 
vaste wielen en twee geremde wielen voor een gemakkelijke verplaatsing�

Afmetingen: B x D x H 84 x 64 x 200 cm

TEQPAC02 84x64x200 cm 

NU VOOR: € 250,-

Heavy Duty schraag
Uitklapbare schraag die met behulp van twee kettingen in de hoogte en de 
breedte kan worden versteld� Voorzien van voet met dwarsverbindingen en 
beschermfoam ter voorkoming van beschadigingen� Premium kwaliteit�

Draaibare Spuitstandaard 
Zeer stabiel door de extra brede voet en gemakkelijk te manoeuvreren� De te 
spuiten panelen kunnen in alle posities worden versteld� Er wordt een verlenging 
meegeleverd om meerdere onderdelen tegelijk te kunnen spuiten� Uitgerust met 
een spuitpistoolhouder en maar liefst 8 accessoires om delen goed en stevig te 
kunnen positioneren� Gegalvaniseerde stalen constructie�

Bij afname van 2 stuks
€ 225,- p.s.

Bij afname van 3 stuks
€ 85,- p.s.

Bij afname van 3 stuks
€ 49,50 p.s.
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MIRKA DEOS 383CV 70X198MM 
elektrische vlakschuurmachine
De Mirka DEOS is een compacte en zeer lichte elektrische 
vlakschuurmachine� De machine beschikt over een krachtige borstelloze 
motor met laag trillingsniveau waardoor u een perfecte controle heeft om 
snel tot een mooi schuurresultaat te komen� Bespaar tijd en geld doordat 
u met de Mirka DEOS vlakschuurmachine reparatieplekken volledig 
machinaal kunt schuren� Hiermee verkleint u de reparatieplek en ontstaat 
er een egaler schuurbeeld�

MIRKA DEROS 650CV 
150 MM Ø 5MM schuurmachine
Een zeer gebruiksvriendelijke lichtgewicht elektrische handpalm 
schuurmachine zonder transformator! Met een gewicht van slechts  
1 kg en een hoogte van 9,6 cm is de Mirka Deros twee keer zo licht en 
compact als andere schuurmachines in zijn klasse� Dankzij de ingebouwde 
koolborstelvrije motor heeft de Mirka Deros voldoende vermogen om elke 
klus snel te klaren! De motor is waterdicht, beschermt tegen vuil en stof en 
vereist zeer weinig onderhoud� De Mirka Deros heeft een soft start functie, 
een ingebouwde elektronische motorrem en een gemakkelijk te bedienen 
hendel om het motortoerental te regelen� Het unieke ergonomische ontwerp 
zorgt voor een comfortabele grip voor zowel rechts- als linkshandigen�

van € 494,- 

NU VOOR: € 369,-

Voordelen van de MIRKA DEROS schuurmachine
•  lichtgewicht, slechts 1kg
•  klein, 96 mm hoog
•  werkt zeer snel (350 W),
•  4,000 tot 10000 rpm
•  behoeft weinig onderhoud (koolborstelvrij)
•   universeel inzetbaar, u heeft geen perslucht meer 

nodig
•  energiebesparend
•  zonder transformator
•  trapsgewijs toerental regeling
•  constant toerental ook onder belasting
•  gemakkelijk te bedienen start / stopfunctie
•  ergonomische zacht rubberen grip
•  een ontspannen en gecontroleerde grip
•  Geïntegreerde trillingssensor
•   Met Bluetooth-connectiviteit voor:
   -  Real time meting van trillingen en snelheidindicatie 
   -   Bereken het percentage van het dagelijkse  

trillingsniveau
   -   De app biedt richtlijnen hoe trillingen te verlagen, 

bijv� door controle van de toestand van de pad, 
aanpassen van de schuurdruk, lagere snelheid etc

van € 494,- 

NU VOOR: € 369,-

Voordelen van de MIRKA DEOS vlakschuurmachine
•   Zeer lage trilling voor optimale controle en egaal 

schuurresultaat
•   Ergonomische ontwerp voor comfortabele grip
•   Langdurig gebruik zonder vermoeid te raken
•   Energiebesparend
•   Machine is zeer stil wat zorgt voor een prettige 

werkomgeving
•   Lichtgewicht en compact voor een hoge 

manoeuvreerbaarheid
•   Werkt zeer snel (250  w), 5000 tot 10000 rpm
•   Behoeft weinig onderhoud (koolborstelvrij)
•   Bespaart tijd en geld
•   Geen perslucht meer nodig
•   Stofvrije werkomgeving
•   Geen luchtslang voor extra wendbaarheid
•   Bluetooth connectie: De Mirka DEOS beschikt over 

een geïntegreerde trillingssensor met Bluetooth 
connectie waardoor u verbinding met uw telefoon of 
tablet kunt maken� Met de trillingssensor kunt u het 
huidige trillingsniveau in de my Mirka-app bekijken� 
Hierdoor heeft u nog meer controle en inzicht in het 
verbruik en status van uw DEOS!
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Bovenbeker-
spuitpistool 
PRO-LITE-BLAUW
•   Lichtgewicht spuitpistool voor de professionele 

autospuiter met keuze uit 
4 luchtkappen: T110, TE20, TE10 of HV30

•   keuze uit 6 sproeieropeningen: 
12, 13, 14, 16, 18 of 20

ProAir
•   Kunnen alle 3 in de 

spuitcabine geplaatst 
worden

•   Zeer hoge 
luchtdoorlaat, geschikt 
voor alle spuitpistolen

•   Voorzien van 
semiautomatische 
waterafvoer

•   PROAIR-2 en 3 
zijn geschikt voor 
aansluiting verse lucht 
masker

•   Compacte en robuuste 
constructie

ProAir 1
Filtratie tot 5 micron

ProAir 2
Filtratie tot 0,01 micron

ProAir 3
Filtratie tot 0,003 micron 

DEVILBISS PRO-LITE-BLAUW 
van € 555,-

NU VOOR: € 349,-

van € 275,-

NU VOOR: € 225,-

van € 850,-

NU VOOR: € 725,-

van € 944,-

NU VOOR: € 799,-

van € 1�624,- 

NU VOOR: € 999,-

Sundström startpakket volgelaatsmasker
Het Sundström SR570 / SR500 volgelaatsmasker met compacte 
motoraangedreven filterunit geeft de gebruiker een maximale bescherming met 
een zeer hoge luchttoevoer die zich automatisch aanpast en constant blijft� 
De motorunit is eenvoudig te bedienen en wordt met een riem om het middel 
gedragen, waardoor de drager een optimale bewegingsvrijheid en comfort heeft� 
Het startpakket wordt geleverd als complete set met motor unit, gelaatsscherm, 
Li-Ion accu, acculader en handige opbergbox� De Sundström SR 500 / SR 570 set 
is uitermate geschikt voor werkzaamheden in een omgeving met fijnstof, nevel, 
gassen en dampen� Met de bijgeleverde accu heeft dit systeem een werkduur tot 
maar liefst 8 uur!
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Of het nu gaat om reparatiewerkzaamheden of om het maskeren van afzonderlijke oppervlakken tot speciale toepassingen, 
met ons 3M maskeersysteem bereikt u de beste resultaten voor al uw toepassingen�
Profiteer opnieuw van onze interessante aanbiedingen!

Het beste maskeerportfolio + Handige premiums!

Bij de aankoop van 2 dozen hebt u de keuze tussen twee geschenken*:

3M Construction Pen – Uw slimme 
alleskunner voor elke dag
Draaibalpen met clip en touchpen-functie voor 
optimale bediening van touchoppervlakken op tablets 
of smartphones, incl� waterpas en kruis- of sleufschroefbit 
onder de dop�
•  Formaat: ca� 15,5 × 1 cm
•  Materiaal: Metaal, zilverkleurig

Scotch® Universal 
Afplaktape 2328 –  
de klassieker
Toepassingsgebieden:  Standaard 
afplaktape voor veilig en doeltreffend 
afplakwerk voor autoreparaties�

Eigenschappen:  Fijne crêpe voor 
een betere tape-op-tape hechting, 
geoptimaliseerd afrolgedrag, 
verwijdering zonder resten, 
gemakkelijk verwijderbaar in één stuk, 
temperatuurbestendig tot 80 °C/1 u�

50 m × 18 mm 06304 (48r = d)
50 m × 24 mm 06309 (36r = d)
50 m × 30 mm 06310 (32r = d)
50 m × 36 mm 06311 (24r = d)
50 m × 48 mm 06313 (24r = d)

3M Gsm-houder FIXXO –  
perfecte steun voor uw smartphone
Universeel inzetbare gsm-houder� De veelzijdige, vlakke houder kan 
eenvoudig worden bevestigd aan de meeste ventilatieopeningen en kan 
daarom worden gebruikt in elk voertuig, zodat u uw smartphone te allen 
tijde in het zicht kunt houden�
•  Formaat: ca� 6,7 × 2,4 × 4,6 cm
•  Materiaal:  zwart plastic met zwart siliconen zijstuk

Scotch®  
Tape 3030 –  
de allrounder
Toepassingsgebieden: Afplaktape 
met goed bochtgedrag voor veilig 
en doeltreffend afplakwerk voor 
autoreparaties�

Eigenschappen: Hoge 
stabiliteit in bochten, 
temperatuurbestendig tot 100 
°C, goed bestendig tegen water 
en oplosmiddelen�

50 m × 18 mm 50977 (48r = d)
50 m × 24 mm 50978 (36r = d)
50 m × 30 mm 50979 (32r = d)
50 m × 36 mm 50980 (24r = d)
50 m × 48 mm 50981 (24r = d)

Scotch® Blauwe 
Tape 3434 –  
de specialist
Toepassingsgebieden:  Bijzonder 
geschikt voor problematische 
verlijming op kleine oppervlakken�

Eigenschappen: Rekbare  
papieren drager = hoge stabiliteit  
in bochten, temperatuur- 
bestendig tot 110 °C/1 u,  
goed bestendig tegen water en 
oplosmiddelen�

50 m × 18 mm 07895 (48r = d)
50 m × 24 mm 07897 (36r = d)
50 m × 30 mm 07893 (32r = d)
50 m × 36 mm 07898 (24r = d)
50 m × 48 mm 07899 (24r = d)

Scotch® Profi 
Maskeertape  
3430 – de 
professional
Toepassingsgebieden:  
Professionele afplaktape  
voor veilig afplakwerk bij 
autolakken�

Eigenschappen: Normaal 
gecrêpte papieren drager, 
temperatuurbestendig tot  
110 °C/1 u, watervast�

50 m × 18 mm 06750 (48r = d)
50 m × 24 mm 06751 (36r = d)
50 m × 30 mm 06752 (32r = d)
50 m × 36 mm 06753 (24r = d)
50 m × 48 mm 06754 (20r = d)

*Zolang de voorraad strekt
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Bij aankoop van 5 rollen afdekfolie Purple 
Premium Plus (4 m/5 m/6 m) Gratis 6 m rol!

3M™ Maskeerfolie 
Purple Premium Plus + Gratis rol (6 m rol (Art�-nr� 51871)

150 m × 4 m 1 Rol 50988
120 m × 5 m 1 Rol 50989
100 m × 6 m 1 Rol 51871

GRATIS!

Bij aankoop van elke 3 stuks van de volgende producten, 
TEROSON PU 9225 SF ME OF TEROSON PU 9225 UF ME 
ontvangt u gratis 1 blik TEROSON UP 250 Kunststofplamuur�

TEROSON PU 9225 SF ME
Snel uithardende kunststofreparatielijm (MicroEmission™)
•  Productbasis: 2K-polyurethaan
•  Verwerkingstijd: ± 2 min�
•   Uitstekende schuurbaarheid na 10 min� (23°C)
•  Geen gevarenaanduiding
•   “H351” (R40-risicozin) dankzij MicroEmission™ (ME)
•  Overspuitbaar

1766017 TEROSON PU 9225 SF ME 50 ml

TEROSON PU 9225 UF ME
Ultrasnelle kunststofreparatielijm (MicroEmission™)
•  Productbasis: 2K-polyurethaan
•  Verwerkingstijd: ± 1 min� max�
•   Uitstekende schuurbaarheid na 3 min� (23°C)
•  Geen gevarenaanduiding
•   “H351” (R40-risicozin) dankzij MicroEmission™
•  Overspuitbaar

1786434 TEROSON PU 9225 UF ME 50 ml

TEROSON UP 250
Kunststofplamuur
•   Kunststofplamuur voor alle overspuitbare 

kunststofonderdelen
•  Verwerkingstijd: 3 min�
•  Kleur: donkergrijs
•  Dichtheid: 1,86 g/cm³
•  Schuurbaar na 20 tot 25 min�

GRATIS!



www.pluspaint.be
Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn strikt netto excl. BTW en onder voorbehoud van 
typefouten. Voor de acties geldt op=op en de actieprijzen zijn geldig tot en met 31-12-2020.


