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 SET: Goldcut-mesjes met mes 
 Exclusief geslepen, uiterst scherp. 

+  400 afbreekmesjes Goldcut, breedte 18 mm,  

 10 stuks in de dispenser (Art.-Nr. 35 63 80)

+  2 afbreekmessen SecureTop met automatisch  

 intrekken van de mesjes (Art.-Nr. 35 60 06)

Art-Nr. 01 32 30

 Behangkoffer 
 Altijd klaar, altijd gesorteerd. 

Met uitgelezen kwaliteitsgereedschap 

Art.-Nr. 29 06 10

Keurige oplossing.

Veilig afplakken en weer verwijderen

Keurige zaak.

Moeiteloos behangen

Keurig werk.

Uitstekende finish met verf, lak en lazuur

Keurig milieu.

Gereedschap snel en milieuvriendelijk  
reinigen

Isolatieplaten precies snijden

Keurig gesneden.

Keurig!
Schildergereedschap voor een 
resultaat dat kan tellen



 Glad

ACTIEF Keurig werk.

 Airless ST 700 en ST 800 
 van STORCH 
 Snel en eenvoudig onderhoud 

Max. debiet 2,5 l / min., met 

reinigingsadapter QuickClean en 

tas voor airless-toebehoren

ST 700: flexibel aanzuigsysteem 

Art.-Nr. 69 50 70

ST 800: star aanzuigsysteem 

Art.-Nr. 69 50 80

UniSTAR proFilt met LoTex
De rollerinnovatie voor de perfecte 

laklaag: de getextureerde lakroller met  

LoTex voor water- en oplosmiddel-

gedragen laksoorten:

• tot 25 % meer reikwijdte

• duidelijk hogere verfopname en -afgifte

• zeer fijn, smetteloos resultaat

• met innovatieve LoTex-toevoeging

• vrijwel pluisvrij continu filamentgaren

• gemakkelijk te reinigen

• lange levensduur

Verfrollers met LoTex doorlopen 

tijdens de productie een verede-

lingsproces waardoor de ver fuitwis-

seling, de uitwasbaarheid, de vezelstabiliteit 

en de levensduur van de pluche duidelijk 

beter worden.

Keurig aangebracht! Uitstekende finish met verf, lak en lazuur

 ClassicSTAR  
 Optimale controle, uitstekende finish. 

Lakkwast met speciale kunstharenmix

Ronde kwast maat 6 / 8 

Art.-Nr. 02 19 06 / 08

Platte kwast 50 mm / 60 mm 

Art.-Nr. 04 18 50 / 60

 AquaSTAR soft 
 Ongeëvenaarde finish bij  
 dunvloeibare laksoorten  

Lakkwast met uiterst fijne speciale kunstharenmix

Hulskwast 21 mm / 25 mm Art.-Nr. 02 25 21 / 25

Platte kwast 50 mm / 60 mm Art.-Nr. 04 25 50 / 60

 AquaSTAR 
 Perfecte kwast, perfecte finish. 

Premiumkwast met speciale kunstharenmix

Ronde kwast maat 6 / 8 Art.-Nr. 02 20 06 / 08

Platte kwast 50 mm / 60 mm Art.-Nr. 04 19 50 / 60

Radiatorkwast 50 mm Art.-Nr. 04 92 50

Gevelkwast 75 mm Art.-Nr. 04 67 75

 LasurSTAR 
 Perfect voor lazuur. Enorme reikwijdte. 

Speciale kunstharenmix met dieper  

gelegen verfkamer van natuurhaar

Hulskwast 25 mm / 29 mm

Art.-Nr. 02 23 25 / 29 

Platte kwast 50 mm / 75 mm 

Art.-Nr. 04 22 50 / 75
Info-Video

Info-Video

AquaSTAR soft
De lakkwast voor dunvloeibare, watergedragen 

verf en lak:

• extreem fijne en zachte haren

• perfecte finish, meer bepaald bij  

 dunvloeibare watergedragen lak

• bijkomende afwerkingskwast niet vereist

 UniSTAR proFilt met LoTex  
 Grotere reikwijdte, fijnste finish.  

Getextureerde lakroller met innovatieve LoTex

Roller 18 cm / 25 cm, kern-Ø 47 mm, poolhoogte 5 mm

Art.-Nr. 14 90 18 / 25

Roller 10 cm, kern-Ø 16 mm, poolhoogte 5 mm

Art.-Nr. 15 17 10

Vidéo d’infos

 DuraSTAR 21  
 Nog meer oppervlakte op een  
 ruwe ondergrond  

Roller 18 cm / 25 cm, kern-Ø 60 mm, poolhoogte 21 mm

Art.-Nr. 14 24 18 / 25

 Rollerbox SuperFresh 
 Keurig opgeruimd, wekenlang schoon 

Voor verfrollers met een rollerbreedte van 25 cm en 

kern-Ø 69 mm Art.-Nr. 28 25 50

Vidéo d’infos

 DuraSTAR 21  
 De hoekexpert voor het grove werk  

Roller met zachte kern 18 cm / 25 cm, kern-Ø 58 mm, 

poolhoogte 21 mm Art.-Nr. 14 41 18 / 25

 FineSTAR 15  
 Dikke laag, fijne finish. 

Lakroller met innovatief mengsel 

Roller 18 cm / 25 cm, kern-Ø 60  mm, poolhoogte 15 mm

Art.-Nr. 14 08 18 / 25

Info-Video

Info-Video
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Keurig milieu.

Keurig gesneden.

 Airless ST 700 en ST 800 
 van STORCH 
 Snel en eenvoudig onderhoud 

Max. debiet 2,5 l / min., met 

reinigingsadapter QuickClean en 

tas voor airless-toebehoren

ST 700: flexibel aanzuigsysteem 

Art.-Nr. 69 50 70

ST 800: star aanzuigsysteem 

Art.-Nr. 69 50 80

Innovatief en duurzaam 
 

Grotere reikwijdte, eenvoudige reiniging, lan-

gere houdbaarheid, minder afvalwater, groter 

reinigingsvermogen, dat zijn allemaal heel 

uiteenlopende eigenschappen waarmee de 

innovaties van STORCH ervoor zorgen dat de 

gezondheid en het milieu niet worden belast.

Keurig opgelost!Isolatieplaten precies snijden

 Transportpomp PS 12 
 Plakken, wapenen en bepleisteren tegen 
 de hoogste snelheid 

Korrelgrootte max. 3 mm, debiet 12 l / min, ook ideaal om te 

plamuren Art.-Nr. 64 06 00

 ExpertGrip  
 De uiterst lichte 
 gevelexpert 

Gevelvlakspaan met 

rvs blad, afgerond 

400 mm / 600 mm / 750 mm

Art.-Nr. 32 53 40 / 60 / 75
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Gereedschap snel en milieuvriendelijk reinigen

 NOVOclean 
 Snel. Cleaner. 

Vochtige reinigingsdoekjes  

voor handen en gereedschap,  

30 x 27 cm, 75 stuks

Art.-Nr. 51 01 00

 Doekjes 
 Altijd bij de hand 

In de comfortabele dispenser 

29 x 23 cm, 221 stuks

Art.-Nr. 51 01 20

 VarioVac 22 L 
 Licht en krachtig 

Compacte en lichte nat- en 

droogzuiger, stofklasse L, 

vermogen 1200 W

Art.-Nr. 65 13 22

Splijtinstallatie ColorFree top
Proper gereedschap en proper afvalwater

Als schilder bent u verplicht om reinigingswater 

te zuiveren, vooraleer het in de riolering komt. 

De nieuwe splijtinstallatie ColorFree top is 

een comfortabele wasinstallatie. Uw schilder-

gereedschap is in een handomdraai proper

en weer klaar voor gebruik. Tegelijk scheidt en 

filtert ColorFree top het reinigingswater half-

automatisch en elektronisch gestuurd.

Zo reinigt u uw gereedschap en verwijdert u 

afvalwater met zorg voor het milieu en over-

eenkomstig de wet met één enkele installatie.

• Scheiding en filtratie van vaste stoffen

• tot 100 l per reiniging

• milieuvriendelijk en reglementair afvalwater 

• efficiënte gereedschapsreiniging voor  

 bedrijven van om het even welke omvang

• halfautomatisch met zelfverklarende  

 elektronische besturing voor een uiterst   

 eenvoudige bediening

• praktisch toebehoren zoals reinigingsposten  

 voor rollers en kwasten

Eerst wordt het gereedschap gereinigd, dan 

het water.

 Splijtinstallatie ColorFree top 
 Volledige set 
 Proper gereedschap.
 Proper water. 

Innovatieve splijtinstallatie 

voor de waterzuivering en 

gereedschaps reiniging met 

praktische accessoires

Art.-Nr. 61 70 50

Info-Video

 ProCut top 
 met hoeksnijder 
 Om snel en 
 precies te snijden 

Isolatieplatensnijder met  

geïntegreerde hoeksnijder  

in de transportkoffer

Art.-Nr. 57 33 00 

 ProCut mineral plus 128 
 met accusabelzaag 
 Uiterst precies en snel 

Voor platen met een 

dikte tot 30 cm en een  

hoogte tot 128 cm

+ voet ProCut 

(Art.-Nr. 57 03 91) 

Art.-Nr. 57 03 95

 Doorloopmenger DMS 25 PRO  
 Flexibele mengbuis voor een 
 eenvoudige reiniging  

Groot mengvermogen: tot 25 l / min. Art.-Nr. 64 34 50

ACTIEF
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Keurige zaak.
Moeiteloos behangen

Keurige oplossing.
Veilig afplakken en weer verwijderen
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Aanbiedingen van

STORCH ACTIEF

geldig van 17-02-2020 tot 07-05-2020

 De Paarse 
 Voor een gevoelige ondergrond, 
 binnen en buiten 

SUNNYpaper speciale papiertape 

25 mm / 30 mm / 38 mm x 50 m

Art.-Nr. 49 33 25 / 30 / 38

 CQ de Paarse 
 CQ-folie met speciaal papier 

CQ-folie de Paarse

55 cm x 33 m / 270 cm x 16 m

Art.-Nr. 48 65 55 / 27 

Tafelapparaat, breedte 60 cm 

Art.-Nr. 21 61 06 

 Tapetomat E 
 Inlijmapparaat om betrouwbaar 
 en professioneel te behangen 

Vrijstaand apparaat, 

breedte 85 cm / 110 cm 

Art.-Nr. 21 61 09 / 11

 SET: Goldcut-mesjes met mes 
 Exclusief geslepen, uiterst scherp. 

+  400 afbreekmesjes Goldcut, breedte 18 mm,  

 10 stuks in de dispenser (Art.-Nr. 35 63 80)

+  2 afbreekmessen SecureTop met automatisch  

 intrekken van de mesjes (Art.-Nr. 35 60 06)

Art-Nr. 01 32 30

 Behangkoffer 
 Altijd klaar, altijd gesorteerd. 

Met uitgelezen kwaliteitsgereedschap 

Art.-Nr. 29 06 10

SET

Een kijkje op de 
website

Nuttige nieuwtjes, praktische 

toepassingsvideo‘s en  

productfiches, livechat,  

profi-shop en zoveel meer  

vindt u op 

www.storch.be

UV 

3months

UV 

3months

snel gemonteerd en 
zeer stabiel

behangpapier eenvoudig 
inleggen

gelijkmatiger, proper
inlijmen

groot lijmvolume

eenvoudig te reinigen
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