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GX FF
WERK HOUT EN 
METAAL FIJN AF

GX 21
SPUIT VERF DIRECT 
VANUIT DE EMMER

ZET NU DE STAP  
NAAR VERFSPUITEN  
MET DE GX™ 
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ONGEËVENAARDE KWALITEIT  
TEGEN EEN ONKLOPBARE PRIJS

Graco lanceert betaalbare GXTM-lijn met alle voordelen van airless

Een airless spuittoestel vereenvoudigt uw schilderjobs op drie manieren: u werkt veel sneller, 

uw afwerking is merkbaar beter en u bent veel minder moe. Met Graco hebt u ook nog eens 

superieur materiaal in handen. En dankzij de lancering van de GX nu zelfs voordeliger dan ooit.

WERK SNELLER

Een airless verfspuittoestel werkt met een pomp, niet met perslucht – 
vandaar de naam ‘airless’. Die pomp verpompt de verf rechtstreeks 
uit een blik of emmer en duwt ze vervolgens door het kleine gaatje van 
de spuittip. Zo ontstaat er een waaiervormig spuitpatroon van kleine 
druppeltjes waarmee u de verf veel sneller kan aanbrengen dan met een 
verfkwast of -roller. 

WERK VERFIJNDER

Met een airless toestel kan u de verf op een onberispelijke manier 
aanbrengen. Dat zorgt voor een zeer gladde, mooie afwerking van de 
oppervlakten die u schildert. Hebt u die superieure afwerkingsgraad 
één keer ervaren, dan zal het moeilijk zijn om terug te keren naar 
traditionele roller en borstel – en bijhorende borstelstreken.

WERK ERGONOMISCH

Van schilderen met een airless toestel wordt u minder snel moe. U 
hoeft namelijk niet voortdurend nieuwe verf bij te pakken, zoals dat bij 
traditionele tools het geval is. Daarnaast zet u geen druk op polsen en 
schouders, waardoor die aan het einde van de werkdag geen pijn doen.

AIRLESS: THE MOVIE
Er waren eens twee schilders, Traditionele Tom en 
Snelle Rick. Tom maait het gras met een maaier 
die hij voortduwt. Zijn tanden poetst hij met een 
plastic tandenborstel. Voor schilderjobs gebruikt 
hij zijn vertrouwde roller en kwast. Rick? Die pakt 
het nét iets anders aan.

Bekijk de video over Tom en Rick 
op www.graco-gx.com
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“Ik ben 
beroepsschilder 
en gebruik roller 
en kwast.”

Dit is hét perfecte toestel 
om airless verfspuiten uit 
te testen

Ervaar uit eerste hand, én met een 
minimale investering, hoe gemakkelijk 
airless verfspuiten is. Niet alleen voor 
jobs buitenshuis, maar ook voor de 
renovatiejobs binnenshuis. Twijfels over 
extra afplakwerk? Niet nodig dankzij 
de optionele JetRoller! Probeer het 
gewoon zelf!

Laat u als professional 
gelden tegenover uw 
concurrenten

U gebruikt al een elektrische schroef-, 
schuur- en zaagmachine, want dat 
werkt sneller. Waarom dan ook geen 
airless verfspuitmachine in de plaats 
van roller en kwast? U werkt niet alleen 
stukken efficiënter, ook naar klanten 
toe onderscheidt u zichzelf als een 
echte professional. 

Werk airless  
op nog meer jobs

Als geen ander kent u de voordelen 
van airless verfspuiten voor grotere 
buitenprojecten. Met de robuuste, 
maar compacte GX trekt u die 
voordelen nu door naar kleinere 
renovatiejobs. Snel een tweede kleur 
spuiten? Ook dan is de GX dé ideale 
machine om steeds bij u te hebben.

WAAROM IS DE GX HET IDEALE TOESTEL VOOR Ú? 

“Als klusjesman 
schilder ik 
soms.” 

“Ik ben 
beroepsschilder 
en werk airless.”

 Ontdek nog meer eigenschappen van de GX op de volgende pagina’s.
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“DE STAP NAAR MEER EFFICIËNTIE  WAS NOG NOOIT ZO KLEIN” 
Inzoomen op de GXTM-lijn met productmanager Raf Willen

“Een immens verschil.” Dat horen we van klussers en schilders die traditionele kwast en 

roller inruilden voor de GX. Maar wat maakt van beide varianten – de GX 21 en GX FF – nu 

juist de ideale assistenten? Graco-productmanager Raf Willen legt het u graag uit.

Snel, efficiënt  
en eenvoudig
“Eigenlijk is het simpel: schilders die met een 
machine verven, zijn 25% sneller klaar dan 
hun collega’s met verfborstel. En daar is het 
afplakwerk bij gerekend. Het gevolg daarvan 
is dat u meer klussen kan aannemen, wat 
zich mooi vertaalt op uw bankrekening!” 

Onberispelijke afwerking
“Productiviteit is één ding. Afwerking een 
ander. Maar ook daar wordt de traditionele 
verfkwast geklopt door de GX. Want dankzij de 
gelijke verdeling van de verf creëert u perfect 
egale lagen op elk oppervlak. Houdt u van de 
afwerkingskwaliteit van uw roller? Dankzij de 
JetRoller combineert u spuiten gewoon met rollen 
(zie kader rechts)!”

GX™ FF

GX™ 21

Zuigt de verf rechtsreeks uit de verfemmer. 
Ideaal om muren en plafonds te schilderen. 

Uitgerust met een trechter.  
Perfect voor oppervlakten die om een zeer  

precieze afwerking vragen, zoals hout en metaal. 
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“DE STAP NAAR MEER EFFICIËNTIE  WAS NOG NOOIT ZO KLEIN” 

Vervang zelf eenvoudig uw pomp

2 Verwijder de pomp 3 Schroef de packingkit uit 
de pomp met de ingebouw-
de zeskantsleutel

4 Plaats een nieuwe  
packingkit

Geen tijd verliezen aan reparaties
“In uw GX-toestel zit een krachtige pomp die de verf aanzuigt. 
Als die na vele diensturen aan vervanging toe is, verwisselt u 
hem gewoon zelf dankzij het ProXChange™-systeem. Enkele 
minuten later bent u al terug aan het verven.”

Houdt u van rollen, maar wilt u uw aantal manuren drastisch 
verminderen? Bevestig de JetRoller™ op uw GX en werk dubbel zo 
snel met uw lievelingsrol.

Voortdurend uw roller in de verf te dopen, is met de JetRoller verleden tijd. 
Dankzij dit handige accessoire wordt de verf namelijk gelijkmatig op uw 
roller verdeeld. Zo bespaart u niet alleen 50% tijd, het werk wordt ook veel 
minder belastend – want u hoeft zich niet meer te bukken. Waarom zou u 
nog traditioneel werken, als het ook met roller sneller kan?

Bekijk alle info over GX op www.graco-gx.com

Beperkte investeringskost
“Graco bracht nog nooit een professionele airless machine 
uit die zó voordelig is. De stap naar meer efficiëntie en 
een betere afwerking is nu wel erg klein. Ook als u nu 
al airless verft, is dit een interessante machine. Voor 
binnenhuisprojecten bijvoorbeeld, of voor een tweede kleur.”

Makkelijk te verplaatsen
“Verwacht van de GX géén logge machine. Het is een 
echt lichtgewicht – eentje dat u met het grootste gemak 
optilt en verplaatst. Als u er onze handige draagriem 
bijbestelt, dan hebt u meteen een hand vrij om ook 
andere materialen – zoals een emmer verf – te dragen.”

1 Open het toegangsluik 

TIP! VERVANGINGSPOMP
Hou een extra pomp voorhanden,  
zo kan u altijd blijven werken.

Geïnteresseerd in de GX?  
Vind een distributeur bij u in de buurt via de tab ‘Waar te koop’ op www.graco.com.

Verf met uw 
vertrouwde 
roller
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ONTWERP UW EIGEN GX 
… EN WIN HEM!

Hoe ziet de ultieme GXTM er volgens u uit?

De standaardkleur van de GX is blauw. Verdient hij volgens u een ander jasje? Laat u dan gaan! 

Met onze online design-app kan u de GX helemaal aanpassen naar uw smaak. De bedenkers van 

de populairste ontwerpen? Die winnen hun eigen, unieke creatie!

Ga naar www.graco-gx.com 
en klik op ‘Ontwerp’. Kies uw 
lievelingskleur en -patroon, of laad 
zelf een foto op. 

Deel uw creatie met iedereen die u 
kent, en nodig hen uit om erop te 
stemmen in onze galerij.

Eén keer per maand worden de 
stemmen geteld. De winnaar 
ontvangt zijn of haar eigen GX!

Maak kans op uw GX in drie stappen

Personaliseer  
de GX met de 
design-app

Verzamel  
zoveel mogelijk 
stemmen 

Maak kans om 
uw eigen creatie 
te winnen

 Surf naar www.graco-gx.com en leef u vandaag nog uit op GX!

1 2 3
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Hoewel de GX nog maar net gelanceerd is, kregen deze professionals toch al de kans 

om hem vooraf uit te proberen. Wat waren hun eerste indrukken?

Compact en licht 

“Ik heb de GX 21 vooral gebruikt om binnenshuis primers en 
verf te verspuiten. Het toestel brengt de verf mooi gelijk aan, 
zoals ik dat van Graco-machines gewoon ben. Het grote 
voordeel, vind ik, is dat de GX 21 zo compact en licht is. 
Opheffen gaat heel gemakkelijk.” 

Piotr Jurek 
Project manager bij Hirsch Katowice Sp. z o.o. (Polen)

Interessante back-up

“Als je, zoals ik, dagelijks airless werkt, is het handig om 
een reservetoestel te hebben. Zo hoef je nooit te stoppen 
als een machine het laat afweten. Door zijn goede prijs-
kwaliteitverhouding is de GX 21 voor mij een erg interessante 
back-up.”

Frank Wüschem 
Eigenaar van Malermeister Wüschem (Duitsland)

Ideaal voor binnen 

“Voor de residentiële appartementen waarin ik voornamelijk 
werk, is de GX 21 heel geschikt. Hij werkt niet alleen 
snel, ook de kwaliteit van de verflagen is eersteklas. Ik 
zou de GX 21 aanraden aan alle vakmannen die veel 
binnenhuisprojecten doen.”

Rosario Rani
Eigenaar van Décorani (Italië)

Heel praktisch 

“Excellente prestaties, een lange levensduur, zeldzame 
storingen, … die eigenschappen associeer ik met Graco. 
Daarbovenop is de GX FF die ik mocht testen ook nog eens 
heel praktisch. Door zijn kleine formaat is hij gemakkelijk 
transporteerbaar en daardoor nog eenvoudiger in gebruik.”

Janusz Bodys
Eigenaar Team B (Polen)

Met de GX 21 en GX FF op de werf

VIER VAKMANNEN 
TESTEN DE GX



Verknocht aan uw favoriete roller? Geen tijd voor 
afplakwerk? Maar u wil wél graag airless werken? 
Speciaal voor u hebben we aan de GX ook een 
Jetroller Lite toegevoegd. Zo combineert u wanneer 
u maar wil de kwaliteit van rollen met de snelheid 
van spuiten!

Haal met dit handige accessoire  
nóg meer uit uw GX
• bevestig élke roller 
• voltooi het werk dubbel zo snel 
• verminder overspray
• vergroot uw bereik
• maak komaf met ladders

GX™ + JETROLLER LITE™

SPUIT EN ROL IN ÉÉN BEWEGING 

Bekijk alle info over het promopack met GX en JetRoller op www.graco-gx.com

+
OPTIE 

BIJ GX!


