ROBERLO NIEUWJAARSAKTIE 2018

RS56 SOFTBACK SCHUURPAPIER
•
•
•

SCHUURSCHIJVEN GOVA ENERGY 150MM
•
•
•
•

Bewezen kwaliteit
Groftes P220-320-400-500600-800-en p1000
P800-P1000 toeslag van
€ 5.00 per doos

•

6 DOZEN VOOR € 85.00

4 DOZEN VOOR € 100.00

FLASH VERHARDINGS ACCELERATOR
•
•
•
•

3M 06911 40% KORTING

Mix verhouding is verhoogd naar
max 5%
Verpakking 500ml
Te gebruiken voor fillers ,blanke
lakken en 2K kleurenlakken
Normaal € 16.25

PRIJS € 14.95 PER STUK

Goede prijs kwaliteit verhouding
•
Groftes van P040 t/mP600
Schuurschijf 150mm •
Aktie geldt in combinatie
• met
minimaal 1 doosje P040-060-080

•
•
•

3M Actief koolstoffilter
Deze aktie geldt nog op de oude
bruto prijs van 2017
Bruto prijs 2017 € 44.76

NU NETTO € 26.85 PER DOOS

ROBERLO SPUITBUSSEN AKTIE 5+1

Roberlo heeft de aktie 5+1, dit betekent een volle doos kopen
(6 stuks) en 5 stuks betalen
Dit geldt voor onderstaande spuitbussen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roberlo Nederland BV

Extrafiller
Fadeout
Blanke lak
Matzwart
Zijdeglans
Plasticprimer
Etchprimer
Stonechip protector
Velgen zilver

tel 0487-591100

: fijne verneveling voor doorgeschuurde plekjes
: uitspuitverdunner met mooie samenvloeiing
: mooie heldere blanke lak
: goede dekking en snelle droging
: goede dekking en snelle droging
: hechtprimer voor (de meeste) kunststoffen
: anti-corrosie protectie, hecht promotor
: grove structuur ,kleur zwart en overspuitbaar
: goede dekking en snelle droging

fax 0487-593093

€ 8.50
€13.95
€ 5.95
€ 4.95
€ 4.95
€ 7.95
€ 8.95
€ 5.95
€ 4.95

info@roberlo.nl

geldig tot 01-03-2018 of zolang de actievoorraad strekt / prijzen zijn excl BTW / niet geldig in combinatie met andere acties

ROBERLO NIEUWJAARSAKTIE 2018

NIEUW ROBMIXER ROERSTAAFJES

DE NIEUWE SAGOLA 3300 COMBI AKTIE
•
•
•
•
•

Geen pakkingen bij luchtkap
Pistool geanodiceerd oranje
Evo luchtkap voor 2K lakken
Epa luchtkap voor fillers
set Versis twv € 44.00 gratis

•

•

NU 500 STUKS € 24.95

PRIJS € 189.00 PER STUK

COMBISLANGEN EN STOFSLANGEN
•
•

•

•
Door de gegolfde vorm en
•
gaatjes makkelijker mee te
•
roeren en te mengen

2KPU BUMPERPLAST 220ML

Combislang 8m exclusief
koppelingen
Stofslang met geintegreerde
luchtslang
Per stuk € 129.95

•
•
•
•
•

Stofslang 8m
Per stuk € 49.95

Bumperplast 220ml
Droogtijd 210 seconden
Voor grotere objecten beter te
verwerken dan onze 90 sec
Pistool 220ml patroon € 49.95
Normaal € 39.95

NU € 29.95 PER STUK

BLANKE LAK EXTRA KORTING
Extra korting op onze 510 en 610 blanke lak
Deze aktie geldt vanaf 3 blikken van 5 liter
•
•
•
•

510 blanke lak heeft een zeer hoge eindglans en is makkelijk te
verwerken. Is te gebruiken voor kleine en grote objecten
610 blanke lak heeft een zeer hoge eindglans en is makkelijk te
verwerken, door zijn snelle droging is hij zeer goed te gebruiken
voor spotrepair en luchtdroging
voor beide blanke lakken kan dezelfde harder gebruikt worden.
Namelijk de kx44, kx45 en kx46
prijs normaal 510 € 90.00 en voor de 610 € 95.00

510 BLANKE LAK NU € 74.95
610 BLANKE LAK NU € 79.95
Roberlo Nederland BV

tel 0487-591100

fax 0487-593093

info@roberlo.nl

geldig tot 01-03-2018 of zolang de actievoorraad strekt / prijzen zijn excl BTW / niet geldig in combinatie met andere acties

