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M
isschien bent u, wanneer u dit magazine openslaat, al een tijdje overtuigd 

van de voordelen van airless verfspuiten. Of misschien werkt u nog op de 

traditionele manier, met borstel en roller, maar wilt u via dit magazine meer 

te weten komen over de techniek. Vast en zeker zijn bepaalde geruchten 

over verfspuiten u al ter ore gekomen. De mythes zijn namelijk best hardnekkig. Hoog tijd 

dus om ze voor eens en altijd te doorprikken.

 

Nog zo’n fabel over schilderen? Dat het een echt mannenberoep zou zijn. Klopt niets 

van! Of zeggen de rollende spierballen van de Deense schilderdames niet genoeg?  

Verder in dit magazine vindt u allesbehalve fabeltjes. De straffe cijfers van de Truck Tour 

bijvoorbeeld, zijn volledig authentiek. Net als het nieuws over onze compacte toestellen. 

Want vanaf nu zijn ook de Classic-, ST MAX- en Finish Pro-reeksen uitgerust met  

ProConnect™, het handige en vernieuwende pompwisselsysteem dat zich vertaalt  

in puur tijdswinst.  

 

Om de waarheid samen te vatten: met airless technologie werkt u stukken sneller, met 

als resultaat een superieure afwerking. En dat maakt dat u zich als professional echt kan 

laten gelden tegenover uw concurrenten. Onze slogan van 2016 vat het perfect samen:  

Express Yourself!

Om de waarheid samen te vatten:  
met airless technologie werkt u  

stukken sneller, met als resultaat  
een superieure afwerking.

FABELS OVER  
VERFSPUITEN DOORPRIKT

Jan Jansegers, 
Trade Marketing Manager



04 FEITEN EN FICTIE

6 MYTHES OVER 
VERFSPUITEN ONTKRACHT

Duur? Ingewikkeld? Geen vraag naar? … 

Over verfspuiten doen heel wat fabels 

de ronde. Dat het niet goedkoop is, en 

veel te moeilijk. Of dat klanten er niet 

in geïnteresseerd zijn. Maar hoe zit het 

nu echt? Enkele schilders, klanten en 

experten ter zake zorgen voor opheldering 

rond deze veelgehoorde uitspraken.
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MYTHE 1 

Veel projecten lenen  
zich niet voor verfspuiten

Alleen grote projecten, waarmee enorme oppervlakten 
gemoeid zijn, zouden geschikt zijn om airless te verven. 
“Dat klopt niet”, vindt Sebastien Cochet, zelfstandig 
schilder en eigenaar van een eenmanszaak. “Al vanaf 10 
m2 verkies ik airless boven roller en kwast”, zegt hij. 
“Ik doe veel renovatieprojecten bij particulieren. Daarvoor 
gebruik ik de Classic 390™, een krachtige en compacte 
verfspuitmachine van Graco. Met die 390 win ik ongelofelijk 
veel tijd.” Sebastien apprecieert ook dat Graco-machines 
meer aankunnen dan alleen verf: “Er bestaat heel wat airless 
verfspuitapparatuur om andere materialen, van lakken tot 
spuitpleister, te verspuiten. Die kan je voor verschillende 
projecten gebruiken.” Er is maar één plaats die minder 
geschikt is voor verfspuiten. “Ik raad het af om airless te 
verven in gesloten en niet-geventileerde ruimtes zoals 
kelders”, aldus Sebastien.

MYTHE 2 

Airless toestellen  
zijn duur

“Het is mijn beste investering tot nog toe”, antwoordt 
Wesley Rodermond meteen als we hem deze veelgehoorde 
mythe voorleggen. De eigenaar van het Nederlandse schil-
dersbedrijf bespaart met zijn Finish Pro 395™ vooral op 
werkuren. “Ik werk meestal in bestaande en nieuwe wonin-
gen, en in bedrijfspanden. 

Afhankelijk van de omvang van het project win ik met mijn 
verfspuittoestel tussen 50 en 75% aan werkuren. Concreet 
was mijn toestel 2 dagen na de aankoop al terugverdiend.” 
In het begin moest Wesley wel even wennen aan airless ver-
ven. “Maar ik kon me de techniek snel eigen maken. De ma-
chine is gewoon heel makkelijk in gebruik.”

ZELF UW VOORDEEL BEREKENEN?

U zou een spuittoestel willen kopen, maar vraagt zich af of het toestel economisch 
rendabel is? Dat kan u eenvoudig berekenen met de Graco-calculator op  
www.contractorclub.com. Vul de aankoopprijs in van het toestel dat u hebt 
geselecteerd, de uurlonen, de werksnelheid en de materiaalkosten. Onze gratis 
calculator doet de rest. Het resultaat is een cijfer dat een bepaalde oppervlakte 
voorstelt. Zodra u die oppervlakte geschilderd hebt, is uw investering terugverdiend.

SEBASTIEN COCHET
ZELFSTANDIG SCHILDER, FRANKRIJK

WESLEY RODERMOND, SCHILDERSBEDRIJF  
RODERMOND, NEDERLAND

Al vanaf 10 m2  

verkies ik airless boven  
roller en kwast

Het is mijn  
beste investering  

tot nog toe.
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MYTHE 3 

Afplakwerk neemt  
te veel tijd in beslag

Sommige schilders staan weigerachtig tegenover 
verfspuiten omwille van het afplakwerk. Wat zegt Peter 
Faass, Training, Material en Field-test Specialist bij Graco, 
daarvan? “Het klopt dat je meer moet afdekken, maar 
dat compenseer je met een ruime tijdswinst.” Peter 
illustreert het met appartementsmuren, zo’n 300 m2. Peter: 
“Met roller en kwast duurt dat 8 uur. Een volle werkdag dus, 
voor één laag. Voor de tweede laag heb je nog eens 8 uur 
nodig, zo kom je op 16 uur in totaal. Airless doe je er maar 
12 uur over – afplakken inbegrepen – en win je een halve 
werkdag. En je werkt niet alleen 25% sneller, je bent ook 
veel minder vermoeid.” Een ander voorbeeld: de afwerking 
van deuren, radiatoren of ramen. “Met roller en kwast 
heb je drie lagen nodig voor een bevredigend resultaat. 
Met de verfspuit ziet je resultaat er na twee lagen al veel 
professioneler uit, zonder borstelstreken. Daar win je dus 
30% tijd én 30% verf.”

MYTHE 4 

Klanten vragen  
niet naar verfspuiten

Nog zo’n veronderstelling is dat er bij klanten geen behoefte is 
aan airless verven. Maar komt dat niet vooral door onwetend-
heid? We vragen het aan eindklant Tom Lietaert, die onlangs 
de volledige binnenkant van zijn huis, zo’n 450 m2, wit liet 
spuiten. “Eerlijk gezegd was de airless-techniek mij totaal 
onbekend”, geeft Tom toe. ”Maar de snelheid is echt verbluf-
fend, op 5 uur tijd was alles geverfd.” 

Daarnaast is Tom ook erg tevreden over de afwerking:  
“In plaats van rolstructuren krijg je een mooi egaal resultaat. 
Enkele vrienden willen hun huis ook laten schilderen. 
Ik heb dan ook niet getwijfeld en hen meteen verf-
spuiten aangeraden.”

DEUREN ZONDER AFPLAKWERK

Neem de deur mee naar een kamer die al werd afgeplakt, of naar een 
ruimte waar overspray geen probleem vormt. Met een airless sprayer 
kost het u enkele minuten om de deur van twee lagen verf te voorzien. 
En dat zonder enig afplakwerk.

PETER FAASS, TRAINING, MATERIAL  
EN FIELD-TEST SPECIALIST BIJ GRACO

TOM LIETAERT 
KLANT VERFPROJECT, BELGIË

Afplakken wordt 
gecompenseerd door  

de tijdswinst.

De snelheid is echt 
verbluffend, op 5 uur tijd 

was alles geverfd.
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MYTHE 5 

Schoonmaken is  
een tijdrovende klus

Het klopt dat een verfspuitmachine na elke job grondig 
gereinigd moeten worden, anders kunnen verfresten de 
werking verstoren. Maar dat hoeft helemaal niet lang te 
duren, vindt Freddy Flahaut van Graco Service Partner  
Dimatec: “In minder dan 10 minuten is een machine 
als de UltraMax II 1095™ al gereinigd. Het enige wat 
je daarvoor nodig hebt zijn twee emmers. Eén lege en één 
gevuld met water.” Wordt de machine enkele dagen niet 
gebruikt, dan raadt Freddy aan om ook Pump Armor™ 
te gebruiken: “Zo bescherm je de pomp eenvoudig 
tegen corrosie. Gewoon de aanzuigbuis in de Pump 
Armor plaatsen en AutoClean™ doet de rest.” Dat goed 
onderhoud voor jarenlang plezier zorgt, zien ze bij Dimatec 
met eigen ogen: “Onlangs werd een Ultra Max™ 795 met 
bouwjaar 1999 binnengebracht voor een check-up. Die 
verkeerde nog in perfecte staat.”

MYTHE 6 

Airless verven is  
te ingewikkeld

Zoals Wesley Rodermond bij Mythe 2 al zei: omdat de ma-
chines zo eenvoudig in gebruik zijn, is airless verven direct 
aangeleerd. “In 10 minuten hebben de meesten het al 
onder de knie”, beaamt Wilco Danen, Country Manager 
bij Graco. “Bovendien geldt: hoe meer ervaring je hebt, 
hoe sneller je wordt en hoe meer rendement je uit je ma-
chine haalt.” 

Sommigen zijn misschien bevreesd voor het technische 
aspect van zo’n machine, maar ook dat is volgens Wilco 
niet nodig. “Een airless unit is niets meer dan een pomp die 
de verf uit een emmer zuigt, plus een slang en pistool die de 
verf aanvoeren. Vergelijk het met een douche en dan merk 
je dat het eigenlijk een zeer simpel systeem is.”

MAAK HET U GEMAKKELIJK MET ONZE VIDEO’S

Bekijk op www.contractorclub.com onze applicatievideo’s en kijk hoe 
anderen Graco-machines gebruiken. Via onze trainingsvideo’s ontdekt u 
hoe u uw toestel installeert, reinigt en optimaal gebruikt.

FREDDY FLAHAUT 
DIMATEC, ZWITSERLAND

WILCO DANEN 
COUNTRY MANAGER GRACO, BELGIË

 Goed onderhoud  
hoeft helemaal niet  

lang te duren.

Hoe meer ervaring,  
hoe meer rendement je 

uit je machine haalt.
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ST MAX™ II PC PRO
MIDDELGROTE VERFKLUSSEN

• ideaal voor gezinswoningen 
en lichte commerciële jobs

• spuit moeiteloos acrylverf,   
emulsie, lak en vernis

• de ST Max II 595 PC Pro kan  
ook voor gevelverf gebruikt worden

KLEIN FORMAAT, 
GROOTSE TECHNOLOGIE

INNOVATIE

Productmanager Raf Willen stelt u de ST MAX™ II PC Pro voor

‘Krachtig’ en ‘compact’. Het zijn de twee woorden die de ST MAX-reeks, intussen al zo’n 20 jaar 

op de markt, het best omschrijven. De gloednieuwe ST MAX II PC Pro bouwt verder op die 

traditie, maar heeft ook interessante extra features – onder meer om gebruikskosten  

minimaal te houden. We overlopen ze met Graco-productmanager Raf Willen.

1 Draai de  
klemmoer los

2 Open het klepje  
en verwijder de pomp

3 Verwijder de slang  
en de aanzuigbuis

ProConnect™
Eenvoudig zelf de pomp vervangen

“Door zelf hun beschadigde pomp te verwisselen, verliezen schilders 
geen tijd of geld aan arbeidskosten voor pompreparaties. Dankzij  
ProConnect duurt het maar enkele minuten. Daarna kunnen ze  
gewoon weer aan het werk.” Zo snel is de kapotte pomp eruit:

Motor zonder koolstofborstels
Vrijwel onderhoudsvrij

“Dankzij het borstelloze ontwerp hoeven borstels nooit meer vervangen 
te worden. En doordat de motor volledig afgesloten is, zijn de interne 
onderdelen beschermd tegen vuil, stof en overspray. Dat maakt de 
motor vrijwel onderhoudsvrij.”

3

FastFlush™
Supersnel reinigingssysteem

“Hiermee gaat schoonmaken tot vier keer sneller in slechts enkele minu-
ten, echt een drastische verkorting. Daarnaast gebeurt de reiniging nóg 
grondiger, zodat verfresten geen enkele kans maken om de pomp aan te 
tasten. En dat met half zoveel water.” 

1

2
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ANDERE COMPACTE 
TOESTELLEN
Ook de nieuwe generatie Classic- en FinishPro-
spuittoestellen zijn uitgebreid met het ProCon-
nect-systeem en, optioneel, ook de ProGuard.  
De FinishPro II heeft bovendien FastFlush en een 
motor zonder koolstofborstels.

CLASSIC PC
KLEINE VERFKLUSSEN

• instapserie voor interieurrenovaties  
in kleine gezinswoningen

• spuit moeiteloos acrylverf,  
emulsie, lak en vernis

• ideaal voor klussen binnenshuis

FINISHPRO II
FINEFINISH-PROJECTEN

• superieure afwerking van grotere opper-
vlaktes, zowel Air Assisted als Airless

• ideaal om lakken en vernissen mooi  
aan te brengen tegen lage druk

• voor klussen binnen- en buitenshuis 

Ontdek alle innovaties op  
www.newfromgraco.com.

ProGuard™
Bescherming tegen piekspanning

“Eén van de belangrijkste verbeteringen, die er 
vooral kwam op vraag van schilders uit Oost-Europa. 
Piekspanningen komen daar vaker voor en kunnen 
het toestel ernstig beschadigen. ProGuard beschermt 
de investering van onze klanten tegen ongunstige of 
extreme stroomvoorzieningen.” (Voorlopig nog niet 
beschikbaar voor toestellen die op 110V werken.) 

ProContractor Gun™
Graco’s beste airless pistool

“Simpel: het allerbeste pistool in het hele Graco-gamma hebben 
we nu ook geïnstalleerd op de ST MAX II PC Pro.”

6

5

SmartControl™
Meer info op intelligent display

“Dit digitale display geeft de druk, het aantal liter en de uren weer. Het zorgt ook voor 
een gelijkmatige druk, zelfs wanneer de tip slijt. Scheelt er toch iets, dan weet de schilder 
meteen wat te doen,  dankzij de foutmeldingen en diagnoseberichten op het scherm.”

4



10 VROUWELIJKE SCHILDERS

SCHILDEREN,  
EEN VROUWEN ZAAK?

Graco-verdeler organiseert demo exclusief voor vrouwen

“Vrouwelijke schilders zijn beter 

georganiseerd dan mannen”, geeft 

salesmanager Kenneth Lercke meteen toe. 

Zijn werkgever Clemco Danmark ApS is 

verdeler van straal- en spuitapparatuur en 

kreeg onlangs bezoek van veertig dames.

legt Kenneth uit. “Vervolgens 
hebben we een heel arsenaal aan 
Graco-toestellen en -accessoires 
bovengehaald. De JetRoller™, 
Ultra® Max, T-Max™ 506, °C-Max 
verwarmde slang en EasyMax™: 
allemaal konden ze uitvoerig uit-
getest worden.”  

Gestructureerd te werk
Volgens Kenneth ging het er toch 
anders aan toe dan bij een man-
nelijk publiek: “Tijdens het uittesten 
van de machines gingen de dames 
duidelijk veel gestructureerder te 
werk. Er was over het algemeen 
ook meer interactie tijdens de 
demo en er werden meer vragen 
gesteld.” Een korte eindevaluatie? 
“De demo was in alle opzichten 
geslaagd”, vindt Kenneth. “Het 
vrouwelijke publiek waarmee we 
te maken hadden, was tijdens de 
demo erg geïnteresseerd en ge-
engageerd. Ook het gezamenlijke 
bezoek aan Kopenhagen achteraf 
was erg gezellig.” n

H
et schildersberoep trekt 
meer en meer vrouwen 
aan, zeker in het noorden 
van Europa. Zo studeer-

den in 2013 liefst 60% vrouwen 
af aan de schildersopleidingen in 
Denemarken. Een indrukwekkend 

Veertig vrouwelijke schilders zakten af naar het Deense Rødovre. Deelneemsters van de demodag testen de Jetroller.

CLEMCO DANMARK APS
Wat?  Verdeler van apparatuur voor oppervlaktebehandelingen

Waar?  Rødovre, Denemarken

Team?  24 medewerkers

Leiding?  Frederik Nielsen

Meer info op www.clemco.dk

ID

cijfer, dat Graco-verdeler Clemco 
Danmark ApS inspireerde om een 
demo uitsluitend voor vrouwen te 
organiseren. 

Eerst theorie, dan actie
“Het was de allereerste keer dat 
we alleen maar vrouwen uitnodig-
den”, vertelt Clemco-salesmana-
ger Kenneth Lercke. In totaal gin-
gen veertig vrouwelijke schilders 
uit heel Denemarken in op die 
uitnodiging. Hoe het programma 
eruitzag? “Het eerste deel van 
de demo bestond uit een uurtje 
theorie over het gebruik en on-
derhoud van Graco-apparatuur”, 
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Waarom kwam u naar de demo?

“Om iets bij te leren over de producten van Graco, een merk 
waarmee ik zelf graag werk. Daarnaast wilde ik de ervarin-
gen van anderen horen. En natuurlijk ook wat socializen.”

Hoe ziet uw carrièrepad eruit?

“Ik ben 21 jaar geleden afgestudeerd als schilder. Na een 
korte tijd als werknemer in een schildersbedrijf, ben ik mijn 
eigen zaak begonnen.”

Hebt u tips voor vrouwelijke schilders?

“Werk nauwkeurig en zorg dat je 10% beter bent dan je man-
nelijke collega’s. En maak gebruik van de tools op de markt.”

Waarom kwam u naar de demo?

“Zelf werk ik met een EasyMax™, maar ik wilde ook graag 
Graco’s andere spuitsystemen leren kennen. Tof dat we de 
machines zelf konden uitproberen.” 

Wat vindt u zo fijn aan uw job?

“Elke dag gebeurt er wel iets nieuws. We zorgen ook voor  
een duidelijk zichtbaar verschil, als je de situatie voor en  
na vergelijkt.”

Wat kunnen mannen van vrouwen leren?

“Ik herhaal het altijd weer: afwerking,  
afwerking, afwerking.”

Bente Schmidt Sørensen 

Eigenaar van Malermester Bente  

Schmidt Sørensen ApS, 8-koppige 

zaak uit Jægerspris

Linda Weber Hansen 

Eigenaar van Lindas Malerfirma,  

een 6-koppig schildersbedrijf uit het 

Deense Svenborg.

Twee deelneemsters aan het woord

Deelneemsters van de demodag testen de Jetroller. Ook de UltraMax II 695 wordt met plezier uitgeprobeerd. Medewerkers van Graco-verdeler Clemco staan iedereen te woord. 

JETROLLER™ 
HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR UW AIRLESS SPUITTOESTEL

• Het gemak van rollen met de snelheid van spuiten 
• Afneembare hendel: verlengstuk en handroller zijn apart bruikbaar
• Multicompatibel: geschikt voor élke roller op de markt

Bekijk de video hier:  
jetroller.graco.eu.com
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TRUCK TOUR 2015 IN CIJFERS 
De straffe eindstand na zeven maanden toeren

  
2520  
UITGEDEELDE  
BROCHURES

74 DEELNEMENDE  
PARTNERS 

TOESTELLEN IN ACTIE
• ST MAX™ II 595 PC PRO

• MARK VII™

• ULTRA® MAX II 795

• HVLP 9.5

• XFORCE™

• EASYMAX™   

• 390 CLASSIC

• G-FORCE™ II

1
DODGE CHRYSLER 
RAM 1500 BENZINE 
396 PK 

7 CHAUFFEURS 

3688  
LITER  
BRANDSTOF

TOUR 2015

Het voorbije jaar trok de Graco-truck door Europa.  

Na zeven maanden van leerrijke demonstraties, 

fijne gesprekken en talloze kilometers zetten 

we de cijfers op een rijtje.

HALTES IN 4 LANDEN
19 IN FRANKRIJK

23 IN POLEN

4 IN TSJECHIË

38 IN DUITSLAND

25  
WEKEN  
26 MAART TOT  

22 OKTOBER 2015

17.752 KILOMETER 

8

84

1764 
BEZOEKERS
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TRUCK TOUR 2015 IN CIJFERS 
Wat vonden deze  
Duitse bezoekers ervan?

 

“Geweldig, dat idee om door heel 
Europa te toeren. Ik was al langer 
geïnteresseerd in Graco-apparatuur. 
Mijn bezoek aan de truck was erg 
interessant en ik overweeg dan ook om 
een airless machine aan te schaffen.”

THORSTEN HERWIG, ZELFSTANDIG SCHILDER

“Eerlijk? Ik wist niet dat de truck er ging zijn 
toen ik hier passeerde. Maar ik vond het 
fijn om professioneel advies te krijgen.  
En het was ook leerrijk om de machines 
écht in actie te zien .”

STEFAN KUBIS, EIGENAAR HEIDECKE  

MALERWERKSTÄTTEN GMBH & CO KG

“De Truck Tour was erg handig voor 
mij om informatie over de machines te 
verzamelen. Uiteindelijk kreeg ik van de 
distributeur ook een mooie korting op mijn 
gloednieuwe Mark VII™.”

JANUSZ GRAB, PLAATSER GIPSPLATEN

De krachtige hogedrukreiniger  
G-Force II aan het werk in Frankrijk.

Bezoekers van de Truck Tour in Keulen  
leren nieuwe machines kennen.

Ook in Polen vormen demonstraties  
een vast onderdeel van de tour.
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Social

GRACO  
VERFILMD
Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Daarom 
vindt u op onze Contractor Club een hele reeks  
interessante video’s rond verfspuiten. Want voor  
de eerste keer een pomp vervangen is nu eenmaal  
gemakkelijker als u het iemand zíét voordoen.  
Een bepaald toestel wilt u eens in volle actie  
bekijken. En misschien bent u geïnteresseerd  
in de projecten van uw collega-schilders.

KALENDER
Nieuwe Graco-producten zien en  
testen? Kom naar één van de vakbeur-
zen waar Graco dit jaar aanwezig is.

FARBE 03 I 16
Europese vakbeurs voor de schilder  
en stucadoor

Waar? Munchen (Duitsland)
Wanneer? 2 tot 5 maart 2016
Standnummer? A3407
Info? www.faf-messe.de

INTERTRAFFIC 04 I 16
Grootste vakbeurs ter wereld voor 
infrastructuur, verkeersmanagement, 
veiligheid en parkeren.

Waar? Amsterdam (Nederland)
Wanneer? 5 tot 8 april 2016
Standnummer? 336 (in hal 05)
Info? www.intertraffic.com

Surf snel naar www.contractorclub.com  
en klik op ‘Video’s’. Uit het handige menu 
kiest u eenvoudig uw filmpje.

ProConnect
Graco ProConnect Pump 
Change: In enkele stappen 
een pomp vervangen.

HVLP TurboForce
Graco HVLP TurboForce 
Spuiten: Hoe spuit je met 
de HVLP TurboForce™?

EasyMax
Graco EasyMax Fine Finish 
– Radiator: Collega’s aan 
de slag met verfspuiten.

Contractor Club

AL LID VAN  
DE CONTRACTOR 
CLUB?
Exclusieve kortingen, een robuuste 
systainer om uw gereedschap in op 
te bergen en de laatste nieuwtjes van 
Graco. U krijgt het allemaal wanneer 
u lid wordt van de Contractor 
Club, een club uitsluitend voor 
professionals zoals u.

Inschrijven is gratis
Waar wacht u op? Registreer vandaag nog uw Graco-toestel op  
www.contractorclub.com en u krijgt meteen alle voordelen als  
Contractor Club-lid.

GRATIS 
SYSTAINER
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Mirage Lawn Painting

BRUIN GAZON?  
VERF HET GROEN
Is het gras altijd groener bij de buren? Misschien is Graco 
wel hun geheim! In de Amerikaanse staat Californië gebeurt 
het namelijk al: daar worden uitgedroogde gazons omgeto-
verd tot frisgroene perkjes met … een laagje verf. Joshua Cox 
van Mirage Lawn Painting spuit er de bruine grassprietjes 
groen met 100% organische verf en zijn Graco Classic 390 
PC. “In Californië kan het in de zomer heel droog worden en 
is het watergebruik streng gereguleerd”, legt hij uit. “Met mijn 
sprayer geef ik het gras van mijn klanten in een oogwenk zijn 
natuurlijke kleur terug, die tot twaalf weken mooi blijft.”

Jasraj Singh

GESPOT  
OP INSTAGRAM
Op Instagram, de populaire app om foto’s en video’s te 
delen, kwamen we Jasraj Singh tegen. Deze Londense 
schilder is vaak aan de slag in monumentale, geklasseerde 
gebouwen. Hij houdt ervan om zijn werk uitgebreid te  
fotograferen, net als zijn werkmateriaal: een Graco Ultra® 
Max II 695.  

Waarom hij zo’n fan is van dat toestel? “Simpel. Ik hou van 
de veelzijdigheid en de resultaten die het biedt”, legt hij uit. 
“Ik gebruik veel verschillende soorten verf, van water- tot 
solventgedragen, wat voor het toestel geen enkel probleem 
vormt. Wat ik met een borstel in drie lagen doe, bereik ik 
met mijn Ultra Max in één laag. Nee, serieus: ik heb al met 
verschillende spuitmachines gewerkt, maar Graco springt 
er echt uit als meest duurzame merk.”

“Mijn klanten genieten 
tot twaalf weken van een 
frisgroen gazon.” 
JOSHUA COX, MIRAGE LAWN PAINTING

MIRAGE LAWN PAINTING 
Wat?  Firma die dorre gazons groen verft

Waar?  Fresno, Californië (VS)

Wie?  Eigenaar is Joshua Cox

Ontdek het werk van Joshua Cox op www.miragelawnpainting.com  
of op zijn Facebook-pagina ‘Mirage Lawn Painting’

RESURFACE VINTAGE 
Wat?  Schilder- en behangbedrijf

Waar?  Londen, Verenigd Koninkrijk

Wie?  Eigenaar is Jasraj Singh

Bekijk de Instragram-account van Jasrai: 
@resurfacevintage

ID ID

VOOR

NA



Het is onze bedoeling om dit magazine zo interessant mogelijk te 
maken voor u. Daarom horen we graag of Contractor Mag aan uw 
verwachtingen voldoet. Wat interesseert u wel en wat niet? Wat leest 
u het liefst? En wat mist u? Welke suggesties hebt u voor ons?

Invullen duurt maximaal 3 minuten, maar is erg belangrijk voor ons.  
Met uw antwoorden kunnen we Contractor Mag namelijk nog 
beter maken. Bovendien krijgt u een rijkgevulde Graco goodiebag 
toegestuurd. Alvast bedankt!

WAT VINDT Ú VAN  
DIT MAGAZINE?

Vul de enquête in en 
krijg een goodiebag

Deel uw mening via de lezersenquête op www.contractorclub.com


