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Graco is wereldleider op het gebied van 

materiaalbehandelingssystemen en -componenten. 

Sinds de oprichting in 1926 brengt het bedrijf 

producten op de markt voor het verplaatsen, meten, 

doseren en aanbrengen van een breed scala 

vloeistoffen en viskeuze materialen. Graco heeft 

zijn succes te danken aan zijn niet-aflatend streven 

naar technische uitmuntendheid en de uitstekende 

kwaliteit van zijn productieproces en klantenservice. 

Het bedrijf werkt uitsluitend met erkende dealers 

samen om apparatuur te voorzien voor verfspuiten, 

beschermende coatings, verfcirculatie, smering, 

het doseren van kleef- of dichtmiddelen en zware 

toepassingen. 
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18E EEUWS KASTEEL 
OPNIEUW IN Z’N 
OORSPRONKELIJKE JASJE

IN THE MIX

Beste lezer

Misschien merkte u iets aan het Graco-logo op de cover van dit 
ContractorMag? Voor deze editie werd het logo er uitzonderlijk in 
‘gegraveerd’. 

Zo’n gegraveerd Graco-logo komt ook terug bij authentieke Graco-
onderdelen. In deze editie van het magazine leggen we daar graag  
eens de focus op. Want vaak worden vervangstukken gekocht louter  
en alleen op basis van de prijs. En dat brengt risico’s met zich mee.  
Dat leest u vanaf pagina 8.

Het is trouwens niet alleen met originele onderdelen dat uw machine 
optimaal presteert. Geen project te gek, of Graco biedt accessoires 
waarmee het werk sneller, efficiënter én kwaliteitsvoller gebeurt. Op 
pagina 4 lichten we enkele van die situaties toe.

Veel leesplezier.

Jan Jansegers
Trade Marketing Manager
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GRONDIG ONDERHOUD 
VERLENGT DE LEVENSDUUR 
VAN UW TOESTEL

Geen project te gek, of 
Graco biedt accessoires 
waarmee het werk 
sneller, efficiënter én 
kwaliteitsvoller gebeurt.

ONDERSCHAT NOOIT HET 
BELANG VAN DE JUISTE 
ACCESSOIRES EN ONDERDELEN
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Bij een verfklus wilt u niet alleen een 

piekfijn resultaat neerzetten, u wilt 

dat ook zo efficiënt mogelijk doen. 

“Schilders beseffen nog niet altijd de 

rol die accessoires daarbij kunnen 

spelen”, zegt Mark Andersen, Global 

Marketing Manager Accessories van 

Graco. Hij gaat voor u dieper in op het 

belang van accessoires.

ALLES UIT UW TOESTEL HALEN: 
NIET ZONDER   ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Van het aanbrengen van een fijne laklaag tot het  
verven van hoge muren, dankzij de juiste accessoires 
doet u het allemaal even efficiënt met hetzelfde toestel.
MARK ANDERSEN, GLOBAL MARKETING MANAGER ACCESSORIES VAN GRACO

H
oewel de toestellen van 
Graco op efficiëntie gefo-
cust zijn, maken de juiste 
accessoires het toestel af. 

“Ze maken of kraken als het ware 
uw verfklus”, weet Mark.

Eén unit, vele toepassingen
“Accessoires mogen absoluut niet 
ontbreken in het arsenaal van de 
professionele schilder”, gaat Mark 
verder. “Van het aanbrengen van 

een fijne laklaag tot het verven  
van hoge muren, dankzij de juiste 
accessoires doet u het allemaal 
even efficiënt met dezelfde unit. 
Door uw toestel maximaal aan 
de situatie aan te passen, zal het 
eindresultaat niet alleen piekfijn  
in orde zijn, u zult bovenal een  
pak sneller werken.” 

Efficiënter jobs afronden
Accessoires kunnen het verschil 
betekenen tussen een winstgeven-
de en een verlieslatende job. Mark 
geeft een voorbeeld: “Stel dat u een 
hoog plafond moet verfspuiten. Met 
de juiste spuittip zult u besparen op 
het aantal liter verf dat u spuit én 
op uw werkuren. Verlengstukken 
maken dat u niet met ladders moet 
zeulen. En een extra lange verfslang 
zorgt ervoor dat u uw spuittoestel 
niet constant moet verplaatsen en 
uw verfemmers minder ver moet 
dragen. Kortom, dankzij drie acces-
soires zal uw project veel efficiënter 
afgerond zijn dan zonder.”
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Ik zou mijn tipverlengstukken niet meer kunnen 
missen. Doordat ik geen ladder meer op moet,  
kan ik sneller én veiliger werken.
JOHN COATS, EIGENAAR VAN LIBERTON DECOR (VERENIGD KONINKRIJK)

voorbeelden uit de praktijk
De meerwaarde van accessoires aangetoond
We staan stil bij enkele ‘probleemsituaties’ die voor u misschien herkenbaar zullen zijn.  

Gelukkig leggen we u ook uit welk accessoire in welke situaties de oplossing biedt.

Moeilijk bereikbare plaatsen
Wie hoge muren en plafonds moet verfspuiten, denkt waar-
schijnlijk automatisch aan ladders en stellingen. Nochtans 
hoeft het zo moeilijk niet te zijn. Dankzij onze tipverlengstukken 
moet u geen ladders meer verplaatsen, geen stellingen meer 
op en af. Bevestig het tipverlengstuk gewoon op uw pistool  
en u kunt de klus in één keer klaren.

Slijtage van tip en pomp
Als er zo’n 750 liter verf door uw spuit-
tip gegaan is, gaat de vernevel kwa liteit 
ervan achteruit. Om de levens duur van 
onze tips te verlengen, lanceerden we 
recent de RAC X™ LP Tips. Het grote 
verschil met de oude tips? U spuit nu 
met 30 tot 50% minder druk. En min-
der druk betekent minder spanning op 
uw spuittoestel. Uw spuittip én pomp 
verslijten minder snel, waardoor ze  
langer meegaan. Na een project van 
30 liter muurverf hebt u de aankoop 
van de tip bovendien al terugverdiend.

6
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DE OPLOSSING:  
TIPVERLENGSTUKKEN

• Niet meer zeulen met ladders  
of stellingen

• Eenvoudig te bevestigen op  
elk airless pistool

• Verlengstukken van 25 cm  
tot 2 m, aan elkaar te 
koppelen tot 6 m

DE OPLOSSING:  
RAC X™ LP TIPS

• Langere levensduur van uw  
tip én pomp

• Minder spuitnevel en een  
betere afwerking

• Gecontroleerder spuiten:  
tot 30% materiaalbesparing
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Naast de afwerkingsgraad, is de  
snelheid een groot voordeel. Vergeleken  
met het klassieke rollen, sparen we met  
de JetRoller de helft van de tijd uit.
ARKADIUSZ DROZD, SCHILDER BIJ APS SERVICE (POLEN)

Stilstand op de werf
In elk airless spuittoestel zit een krachtige 
pomp die de verf aanzuigt. Als die het na 
vele diensturen begeeft, staat uw machine 
er werkloos bij. Vaak werkt u met pittige 
deadlines, dus stilstand kunt u missen als 
kiespijn. Dankzij het unieke ProConnect™-
systeem kunt u zelf makkelijk uw pomp ver-
vangen. Enkele minuten later bent u al terug 
aan het spuiten. Het systeem is beschikbaar 
voor elk airless spuittoestel van Graco.

Te kleine spuitbreedte
Als u grote effen oppervlaktes moet spuiten, 
wilt u dat in zo weinig mogelijk bewegingen 
doen. En dus: met een zo breed mogelijke  
spuitwaaier. Onze Wide Rac™ Tip levert 
een spuitbreedte van maar liefst 60 cm. Z’n 
verneveling is niet alleen superieur, u zult er 
vooral enorm veel tijd mee winnen. Kortom, 
dé must have voor toepassingen die een 
hoge productie vragen.

Rollen de enige optie
Als professioneel schilder weet u dat rollen voor  
sommige oppervlakken de enige optie is. Dan kan  
de JetRoller™ soelaas brengen. De JetRoller™  
combineert rollen en spuiten in één handig acces-
soire. U hebt zo goed als geen spuitnevel en com-
bineert de afwerking van rollen met de snelheid,  
flexibiliteit en het comfort van airless spuiten.

3

5

4

DE OPLOSSING: 
PROCONNECT™-SYSTEEM

• Geen stilstand meer: met een  
extra pomp voorhanden kunt u  
altijd voortwerken

• Vervang zelf uw pomp in minder dan 
een minuut, zonder gereedschap

• Uw toestel hoeft niet binnen voor 
reparatie, enkel de pomp

DE OPLOSSING:  
JETROLLER™

• Verenigt rollen en spuiten  
in één beweging

• Ergonomisch: gedaan met  
emmers meesleuren en dippen

• Geschikt voor élke roller op  
de markt (18, 25 en 45 cm)

DE OPLOSSING:  
WIDERAC™ TIP 

• 60 cm brede spuitwaaier  
in één beweging

• Spuit dubbel zoveel  
oppervlakte in de helft  
van de tijd

• Vergrendellip houdt de tip  
stevig in de tiphouder
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Ik doe er alles aan om een perfect eind
resultaat te hebben. Met de CleanShot 
klep ben ik zeker dat er geen druppels  
op de muur achterblijven.
CYRIL JULIEN, EIGENAAR VAN SCHILDERSBEDRIJF JULIEN (FRANKRIJK)

Spatten en druppels uit de tip
Een mogelijk probleem bij het gebruik van een ver-
lengstuk is dat er verf uit de spuittip spat of druppelt. 
Door een CleanShot™-klep aan het uiteinde van het 
verlengstuk te plaatsen, kunt u dat probleem makkelijk 
verhelpen. Dankzij de ingebouwde naald van de klep 
spat en lekt de tip nooit meer, in welke richting u het 
verlengstuk ook houdt.

6

Vind vlot het juiste accessoire  
voor uw toestel en job
Wilt u snel weten hoe u uw projecten nog vlotter en  
beter uitvoert? In de gratis Graco App ziet u meteen  
welke accessoires er bij uw toestel passen. Zo kunt  
u uw unit voor nog meer toepassingen gebruiken en  
er het maximum uithalen!

Eenvoudig en snel in gebruik

Bevat alle Graco-toestellen,  
accessoires en vervangstukken

Info die op elk moment up-to-date is

Beschikbaar voor iOS, Android en online

Ga naar www.contractorclub.com en download gratis de Graco App voor iOS of Android

DE OPLOSSING: 
CLEANSHOT™-KLEP

• Elimineert spatten en  
druppels uit de tip

• Kan op elk tipverlengstuk  
geplaatst worden

• Kan 360° gedraaid worden  
om altijd loodrecht te spuiten
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Alleen met originele  
onderdelen blijft de garantie  
op uw toestel geldig.
GERDO ALAS, SERVICE PARTNER G-COLOR

Beeld u maar eens in dat een verfslang  
de druk niet aankan en ontploft.

PASCAL BESCIAJIAN, SERVICE PARTNER LOCAPEINT

DOSSIER ACCESSOIRES EN ONDERDELEN

ORIGINELE GRACO-ONDERDELEN: 
BELANGRIJKER DAN U DENKT!

ONDERDELEN

Stel: uw spuittoestel werkt niet meer en u weet dat een piepklein tussenstukje de oorzaak van het defect is.  

Dan is de verleiding misschien groot om snel online een goedkoop vervangstuk te kopen? Onze Service Partners  

leggen uit waarom u dat beter niet doet.

V
ervangstukken worden 
nog te vaak gekocht op 
basis van de prijs. De  
enkele euro’s die daar mee 

uitgespaard kunnen worden,  
brengen echter heel wat risico’s 
met zich mee. Voor het toestel, 
voor het project, maar ook voor  
de veiligheid.

Denk aan uw veiligheid
“Elk Graco-onderdeel is op 
basis van bepaalde standaarden 
ontworpen en volgens de best 
mogelijke kwaliteit gebouwd”, 
zegt Pascal Besciajian van 
Locapeint (Frankrijk). “Onderdelen 
van andere fabrikanten voldoen 
niet aan Graco’s kwaliteitseisen. 
Ze zijn minder sterk en dat kan 
dramatische gevolgen hebben op 
de werf. Beeld u maar eens in dat 
een verfslang de druk niet aankan 

en ontploft. Ik hoef vast niet in detail 
te treden over de verwondingen die 
u daarbij kunt oplopen.” 

Denk aan uw toestel
“Hoewel veiligheid op de eerste 
plaats komt, spelen er nóg  
belangrijke factoren mee”, vult 
Gerdo Alas van G-Color (Estland) 
aan. “Alleen met originele 
Graco-onderdelen blijven de 
garantievoorwaarden geldig. 

Graco's garantie dekt geen 
defect of schade veroorzaakt 
door onderdelen die niet door 
Graco gemaakt werden. Bij 
‘overtredingen’ verliest het toestel 
z’n garantie – dat gebeurt op basis 
van het serienummer – en worden 
reparaties niet meer gedekt.” 

Denk aan uw tijd en geld
Gerdo Alas staat tot slot ook stil bij 
de efficiëntie van uw jobs: “Origi-
nele onderdelen verzekeren dat uw 
machine haar onberispelijke staat 
behoudt. Alleen zo bent u zeker 
van optimale prestaties en vermijdt 
u stilstand. Goedkopere onderde-
len zullen u op termijn net méér  
tijd en geld kosten: extra reparatie-
kosten, extra werkuren, noem 
maar op. En leg dat maar eens 
aan uw klanten uit...”
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Gegraveerd Graco-logo
In de meeste van onze zuigerstangen, cilinders en hulzen staat het 
Graco-logo gegraveerd. Daarnaast zijn en voelen onze onderdelen  
veel steviger en robuuster aan dan die van andere fabrikanten.

Holografisch stickertje
Online zijn er herstellingskits te koop die bijna identiek zijn aan die  
van Graco. Hoe u het verschil ziet? Op de verpakking van een originele 
Graco-herstellingskit kleeft een holografisch stickertje.

Origineel of niet? Zo weet u het zeker!
Vervangstuk nodig? Let op deze zaken en u bent zeker dat u een authentiek Graco-onderdeel koopt.

Als voorbeeld vergeleken we onze cilinder met die van twee andere fabrikanten. Wat bleek?  
De andere cilinders begaven het al snel, waardoor de pomp niet langer voldoende druk kon opbouwen.  
Wie een cilinder van een andere fabrikant gebruikt, moet z'n pakkingen en cilinder 4 tot 5 keer vaker vervangen.

Ga naar erkende Graco-distributeurs en Service Partners
Neem geen risico en koop uw onderdelen bij een officiële Graco-distributeur of laat ze vervangen door een  

erkende Service Partner. U vindt ze op www.graco.com in het tabblad ‘Waar te koop’.

FABRIKANT X
Defect  

na 779 liter

FABRIKANT Y
Defect  

na 1003 liter 

GRACO
Geen defect.

Test gestopt na 3122 liter

De cilinder-uithoudingstest

ZWART
OP WIT



10 DOSSIER ACCESSOIRES EN ONDERDELEN

GRONDIG ONDERHOUD VERLENGT 
DE LEVENSDUUR VAN UW TOESTEL

ONDERDELEN

Graco-spuittoestellen gaan makkelijk jaren 

mee. Sommige schilders gebruiken zelfs 

decennia lang dezelfde machine. Al is er 

een voorwaarde: alles staat of valt met het 

onderhoud. Met de helpende hand van een 

Service Partner kunt u vele jaren op beide oren 

slapen. Wie weet zelfs decennia…
72%
Gebrek aan  
onderhoud

Ook al staat het weekend voor de deur, kuis uw toestel op vrijdag.  
Zo vermijdt u opstartproblemen de maandag erop.

JONAS MAKAUSKAS, SERVICE PARTNER UAB SILDA

OORZAKEN 
VAN DEFECTEN

14%
Slijtage

14%
Verkeerd  
gebruik

D
urft uw toestel al eens 
sputteren of tegenstribbe-
len? Uit onderzoek weten 
we dat de oorzaak in maar 

liefst 72% van de gevallen aan een 
gebrek aan onderhoud te wijten is.

De rol van Service Partners
Goed onderhoud begint bij uzelf, 
maar u staat er niet alleen voor. 
Een Service Partner zal u niet al-
leen advies geven, hij kan uw 
spuitapparatuur ook nakijken en 
tijdig kleine problemen opsporen. 
Zo vermijdt u grotere defecten die 
handenvol geld kosten. Uw toestel 
regelmatig laten nakijken is dus de 
boodschap.

drukken het belang van goed  
reinigen. Tien minuten volstaan al  
om uw toestel goed te reinigen. 
Maar als we dat niet aanleren,  
zal de klant het niet doen.”

‘Heavy Monday’
Jonas heeft tot slot nog een 
specifieke tip. “Een fenomeen 
dat we al eens durven zien, is 
dat klanten zo snel mogelijk het 
weekend willen induiken en het 
kuisen op vrijdagnamiddag ver-
waarlozen. De maandag erop 
start het toestel dan niet – de 
verfkogel zit vast – en komen ze 
bij ons terecht. ‘Heavy Monday’ 
noemen wij dat”, lacht hij.

Alles start met advies
Volgens Jonas Makauskas van 
UAB Silda (Litouwen) start onder-
houd al bij de verkoop: “Als we 
klanten instructies geven over  
hoe ze hun toestel moeten gebrui-
ken en reinigen, merken we dat ze 
minder problemen hebben.  
Ze gaan zelfzeker aan de slag en 
vermijden problemen door onwe-
tendheid.”

Reinigen is essentieel
Eenzelfde verhaal horen we bij 
Pascal Besciajian van Locapeint: 
“Als we een toestel verkopen, 
gaan we bij de klant ter plaatse  
de werking uitleggen. We bena-
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RAC X™ LP TIPS

Met de RAC X LP Tips spuit u met 30 tot 50% minder druk. 
Dat zorgt voor een betere afwerking, minder spuitnevel, een 
hogere betrouwbaarheid en een langere levensduur. De tips 
zijn beschikbaar voor alle Graco-toestellen, van de kleinste 

handtoestellen tot de grootste airless spuittoestellen. Boven-
dien blijven we het gamma LP Tips stelselmatig uitbreiden.

TSL™ (THROAT SEAL LIQUID)

TSL is een speciale vloeistof die voorkomt dat verf  
opdroogt in de pomp van uw spuitapparaat. Het unieke  
middel is zo samengesteld dat het zich mengt met de  
verf en die vloeibaar houdt. Bovendien veroorzaakt TSL  

geen vlekken in andere producten.

PUMP ARMOR™

Krijgt uw toestel enkele dagen vakantie? Vergeet dan  
niet na het reinigen Pump Armor te gebruiken. Dat houdt  

de pomp in goeie staat, beschermt tegen vorst en corrosie  
én voorkomt dat de verfkogel vast komt te zitten. Plaats  
de sifon rechtstreeks in de (verdunde) Pump Armor en  

de FastFlush-stand doet de rest.

6 tips voor een toestel  
in topconditie

Reinig na elk gebruik uw machine  
om restanten weg te spoelen.

Gebruik Pump Armor™ na de reiniging of  
als u uw machine een tijdje niet gebruikt.

Als de toepassing het toelaat,  
gebruik dan RAC X™ LP Tips.

Laat uw machine regelmatig nakijken  
door een Service Partner. 

Smeer de pomp af en toe met TSL™  
voor een soepele werking.

En last but not least: gebruik enkel  
originele Graco-onderdelen.

1

2

3

4

5

6
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LAAT UW TOESTEL 
NAKIJKEN OP ONZE 
SERVICE-DAGEN

Om u te helpen uw toestel in een perfecte staat te 

houden, organiseren we regelmatig ‘Service’-dagen. 

Samen met lokale Service Partners strijken Graco-

experts een dag in uw buurt neer en kijken we uw 

toestellen na.

Tijdens de Service-dagen kunt u uw toestel van kop tot teen 
laten nakijken door een ervaren specialist. U krijgt niet alleen 
een duidelijke diagnose van de staat van uw toestel, indien 
nodig zal de Service Partner ook onderdelen vervangen. 
Daarnaast geven we u heel wat handige tips om uw toestel  
in topvorm te houden.

BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN

In 2018 staat er een nieuwe Service-tour doorheen Europa op het programma.  
Benieuwd wanneer we bij u in de buurt zijn? Houd dan zeker de evenementenpagina op www.graco.com in de gaten!

Waarom u naar Graco’s 
Service-dagen moet komen 

 Preventief nazicht van uw toestel met duidelijke diagnose

 Promoties op reserveonderdelen en accessoires

 Nuttig advies om uw machine optimaal te gebruiken

 Uitgelezen kans om vragen aan Graco-experts te stellen

Een lokale Service Partner kijkt uw toestel grondig na. Gracoexperts beantwoorden al uw vragen.
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Het Graco-onderhoudsboekje

Het principe kent u van uw wagen: in het 

boekje wordt het onderhoud aan uw toes tel 

bijgehouden. Verplicht is het niet, maar het 

boekje is wel een han dig hulpmiddel om 

uw toestel regel matig op controle te sturen. 

En mocht u uw toestel ooit willen verkopen, 

dan bewijst u met het boekje makkelijk dat 

het toestel in perfecte staat is. Het garan-

deert u dus ook de beste verkoopprijs.

Uw Service Partner vult het boekje  
bij elke check-up aan:

Nieuw van Graco

Welke tests er werden uitgevoerd

Eventuele opmerkingen over uw machine of uw gebruik

Wanneer u opnieuw op onderhoud moet komen

SERVICE BOOKLET

Het Graco Parts Book

Moet u een vervangstuk bestellen en zoekt u het juiste artikel nummer? Bent u op zoek 

naar de handleiding van uw toestel? Dankzij het Graco Parts Book vindt u zo’n info in 

geen tijd terug. Even surfen en u hebt de technische kennis van een Graco-expert!

In vijf stappen naar de info die u zoekt:

❑ Unit tested for technical performance
❑ Unit tested for leakage
❑ Unit tested for safety
❑ Unit tested for electrical performance
❑ Other: 

❑ Unit tested for technical performance
❑ Unit tested for leakage
❑ Unit tested for safety
❑ Unit tested for electrical performance
❑ Other: 

❑ Repair kits/packings
❑ Control board
❑ Motor
❑ Pump
❑ Accessories (tips, guns, hose, etc.):

❑ Other: 

❑ Repair kits/packings
❑ Control board
❑ Motor
❑ Pump
❑ Accessories (tips, guns, hose, etc.):

❑ Other: 

TECHNICAL INSPECTION

6   I   Service Booklet Service Booklet   I   7

Date: Date:

Next inspection: Next inspection:

Number of liters sprayed: Number of liters sprayed:

/ // /20 20

Remarks Remarks

Indicate what has been repaired: Indicate what has been repaired:

Indicate what has been tested: Indicate what has been tested:

Service Partner: Service Partner:

Number of liters sprayed: Number of liters sprayed:

Op welke datum de  
onderhoudsbeurt plaatsvond

Hoeveel liter u op dat  
moment gespoten hebt 

Ga naar www.gracopartsbook.com

Kies uw toestel of onderdeel

Selecteer wat u wilt opzoeken

U krijgt alle info: artikelnummers, handleidingen, ...

Geef een artikelnummer of beschrijving in

2

5

1

4

3

De technische info vindt u niet alleen  
op www.gracopartsbook.com, u kunt  
ze ook via de Graco App raadplegen.
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BLOEIENDE BUSINESS,  
MET DANK AAN GRACO

GRACO-FAN VAN HET EERSTE UUR

Een FinishPro HVLP™ 9.5, een HVLP TurboForce™ 9.5, een 390 

ProStep™, een Ultra® Airless Handheld, een EasyMax WPII  

Cordless™. En dan hebben we Simon Deakins toestellen nóg niet 

allemaal opgesomd! Voor wie zou twijfelen: Simon is schilder,  

geen distributeur. De eigenaar van Deakin Decor / Sprayaholic uit  

Cornwall (Verenigd Koninkrijk) legt uit waarom hij Graco-fan is.

S
imon leerde HVLP jaren 
geleden kennen via  
vrienden die wagens  
en hout via die techniek 

spoten. Drie jaar geleden stapte 
hij ook over op airless verfspuiten. 
“De overstap van HVLP naar  
airless vond ik spannend. Onder-
tussen heb ik beide technieken 

goed onder de knie”, vertelt hij.

Zaak opbouwen  
en laten groeien
In Simon z’n orderboek staan 
vooral particuliere projecten. 
“Nieuwbouw of renovatie,  
met mijn toestellen kan ik alle 
klussen en omstandigheden  

“Geef je klant eens  
de kans om te verfspuiten”

Soms zijn klanten erbij als Simon aan de slag gaat in hun woning. “Als ik 
merk dat ze geïnteresseerd zijn, vraag ik of ze het zelf eens willen proberen. 
Ik leer ze de basis en dan mogen ze een kleine oppervlakte verfspuiten. Dat 
komt de band met je klant alleen maar ten goede!” Volgens Simon pakken 
klanten maar al te graag uit met hun spuitwerk. “Of hun partner en vrienden 
daadwerkelijk geloven dat zij het gedaan hebben, laat ik in het midden”, 
lacht Simon.

Simon met z’n FinishPro  
HVLP 9.5, die hij ‘The Beast’ doopte.

TIP
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De klantendienst is fantastisch.  
Ze laten je voelen dat je deel uitmaakt  
van de Gracofamilie. Onbetaalbaar!

SIMON DEAKIN, EIGENAAR VAN DEAKIN DECOR / SPRAYAHOLIC

Op de volgende pagina’s zetten we een 
project van Simon Deakin in de kijker.  

Simon staat trouwens in dit ContractorMag 
omdat hij onze Longboard Challenge won.  

Meer daarover op pagina 19.

aan. HVLP voor een fijne afwer-
king en airless als het goed  
vooruit moet gaan. Verf spuiten 
heeft mij echt geholpen om  
mijn zaak op te bouwen en te  
laten groeien.” 

Prijs-kwaliteit de beste
Met meer dan vijf toestellen 
zweert Simon bij Graco: “De toe-
stellen zijn heel stevig gebouwd 
en je kunt de onder delen mak-
kelijk vervangen. Bovendien zijn 
Graco-toestellen in vergelijking 
met concurrenten enorm goed 
geprijsd. Neem nu de 390. Voor 
de prijs die je betaalt, krijg je  
een ongelooflijk veelzijdig toestel. 
Zo’n toestel kan ik iedereen aan-

raden.” Of er toevallig nog iets  
anders meespeelt in Simons  
keuze voor Graco? “Ja, OK… 
blauw is een van m’n favoriete 
kleuren”, geeft hij lachend toe. 

Eén grote Graco-familie 
Niet alleen de toestellen (en  
hun kleur) vallen bij Simon in  
de smaak, ook de klanten - 
dienst. “Niemand kan tippen  
aan Graco’s dienst na verkoop.  
Ze zijn écht geïnteresseerd  
in hun klanten, hebben een  
einde loze kennis en staan altijd 
klaar om te helpen. Ze laten je 
voelen dat je deel uitmaakt van  
de Graco-familie. En dat is  
gewoon onbetaalbaar.”

Simons tips om 
efficiënter te werken

 Draag zorg voor je spuittoestellen en de 

toestellen dragen zorg voor jou.

 Goed afplakken is het begin van alles. 

Spuitnevel verwijderen kost veel méér tijd.

 Start met een lage druk en bouw de druk  

op tot je de perfecte spuitwaaier hebt.

 Kies de meest productieve tip: spuit  

geen muur met een 412-tip als je een  

618-tip hebt.

 Houd een constante snelheid en spuit-

afstand aan voor het beste eindresultaat.

Helemaal klaar om aan de slag te gaan!
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KOETSHUIS ONDERGAAT 
FORMIDABELE METAMORFOSE

GRACO-FAN VAN HET EERSTE UUR

Twee luxueuze vakantiewoningen met alles 

erop en eraan: zo moest het grote koetshuis van 

camping Trewan Hall er na de renovatie uitzien. 

Dat de schilderwerken een uitdaging waren,  

is een understatement. Een kolfje naar de hand 

van Simon Deakin en z’n Graco-toestellen.

K
amperen in het hart van 
Cornwall? Daarvoor moet 
u op camping Trewan  
Hall zijn. En voor wie het 

iets luxueuzer dan een tent of  
caravan mag zijn, heeft Trewan 
Hall iets speciaal: het koetshuis, 
dat onlangs herschapen werd tot 
twee unieke vakantiewoningen.

Alle vertrouwen in Simon
Matthew Hill, directeur van cam-
ping Trewan Hall: "Simon kwam 
langs en stelde direct voor om  
te verfspuiten. Ik was alleen ver-
trouwd met de traditionele verf-
methodes en was in eerste  
instantie dus nogal sceptisch. 
Maar hij was zeer overtuigend  
én werd ons sterk aanbevolen,  
dus liet ik hem zijn gang gaan.” 

Volledige Graco-range nodig
Zowel de muren, de gewelfde 
plafonds, de balken als de deuren 
en deurlijsten moesten geverfd 
worden. Simons gamma aan 
Graco-toestellen kwam dus goed 
van pas: “De muren en plafonds 
spoot ik airless, rechtstreeks uit 
de verfemmer. In geen tijd was 
dat gedaan. Voor de emulsie  

Het resultaat was spectaculair! Simon heeft alles  
in zeer korte tijd tot in de puntjes afgewerkt.
MATTHEW HILL, DIRECTEUR VAN CAMPING TREWAN HALL

VOOR NA
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gebruikte ik de 390 ProStep™, 
het houtwerk lakte ik met de  
FinishPro HVLP™ 9.5. Vooral  
de Super-Flex™-slang en de 
Smart Start™-technologie,  
waarbij de unit automatisch  
afslaat als je stopt met spuiten, 
waren een echte meerwaarde.”  

Geen elektriciteit  
Op een avond was er geen elek-
triciteit in een van de woningen, 
herinnert Simon zich. Maar dat 
hield hem niet tegen. “Ik moest  
er onder meer de plafonds van  
een grondlaag voorzien. Met  
lampen op batterijen en mijn  
Ultra® Airless Handheld heb ik  
dat toen opgelost. Ik gebruikte  

zowel de standaard als de grote 
verfbeker van de Ultra Airless 
Handheld. Ondanks het feit dat  
er geen elektriciteit was, kon ik 
dus gewoon vlot voortwerken.” 

Perfect afgewerkt
Matthew beaamt dat: “Simon 
werkte inderdaad ’s avonds 
en ’s nachts. Zo had hij de 
woningen voor zich alleen en 
liepen andere klusjesmannen 
niet in de weg. En ik moet  
toegeven: het resultaat was 
spectaculair! Ondanks enkele 
zeer ontoegankelijke plaatsen  
– de balken van het plafond –  
was alles in zeer korte tijd tot  
in de puntjes afgewerkt.”

INSTAFAMOUS

Simon is een fervent gebruiker van social  

media. Voor meer foto’s en filmpjes van dit  

én andere projecten, neem een kijkje op  

een van zijn kanalen: 

Dankzij mijn Ultra Airless Handheld kon ik gewoon 
voortwerken toen er geen elektriciteit was. 
SIMON DEAKIN, EIGENAAR VAN DEAKIN DECOR / SPRAYAHOLIC

Simon gebruikte 300 liter emulsie en 30 liter satijnlak.Alles start met grondig afplakken.

Sprayaholic

Sprayaholic

Deakin Decor
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Succesverhaal met een gouden randje

18E EEUWS KASTEEL OPNIEUW IN  
Z’N OORSPRONKELIJKE JASJE

IN THE MIX

Historische, residentiële, industriële of commerciële 

panden... Bij Nevin of Edinburgh Ltd draaien ze er hun 

hand niet voor om. Een van hun opvallenste recente 

projecten? Het Yester House, een 18e eeuws kasteel  

dat ze in z’n oorspronkelijke glorie herstelden.

H
et bedrijf van John Nevin en zoon Mark is gespeciali-
seerd in alle facetten van decoratie, van advies tot  
uitvoering. Met woonblokken, kantoren en supermark-
ten kan het bedrijf al heel wat grote schilderprojecten 

in de regio’s van Edinburgh, Glasgow en Perth voorleggen. 

Renovatie van historische panden
“Maar de projecten die het meest in het oog springen, zijn 
onze renovaties van historische panden”, zegt Mark. “Er zijn 
niet veel bedrijven die zo’n specialistische technieken aan-
bieden. Het schilderen van het 18e eeuwse Yester House 
was ons dan ook op ons lijf geschreven.”

Prominente rol voor Graco-toestellen
Hoewel het schilderwerk van het Yester House heel verfijnde 
verftechnieken vraagt, speelden ook Graco-toestellen hun rol. 
Mark: “De grondlaag spoten we met onze ST Max™ 495  
Lo-Boy: een krachtig toestel, maar toch makkelijk te verplaat-
sen. We namen het toestel vlot mee van de ene kamer naar 
de andere, stelling op, stelling af. De Ultra® Airless Handheld 
gebruikten we dan weer om de grote gietijzeren radia toren 
te verven. Wie dacht dat een Graco-toestel niets te zoeken 
heeft in een 18e eeuws pand, weet nu dus beter!"

Mark aan het werk zien in het Yester House?  
Bekijk de video op Instagram:  nevin_decorators

MARK NEVIN

• Bedrijf: Nevin of Edinburgh Ltd

• Locatie: Edinburgh

• Functie: Manager

• Ervaring met verfspuiten:  

14 jaar

• www.nevinofedinburgh.co.uk

ID

Het Yester House werd in z’n oorspronkelijke staat hersteld  
door Mark Nevin en z’n team.

De grondlaag spoten we met onze  
ST Max 495 LoBoy: een krachtig toestel, 
maar toch makkelijk te verplaatsen.
MARK NEVIN, MANAGER VAN NEVIN OF EDINBURGH



19

Om de lancering van onze Ultra® Airless  

Handheld kracht bij te zetten, nodigden we  

in februari enkele schilders uit op een social 

media event. Dat deden we niet zomaar, we 

hadden een heuse wedstrijd voorzien voor  

hen: de Longboard Challenge.  

D
e uitdaging was simpel: maak een design 
voor een longboard. Het design met de 
meeste Facebook-likes wint. Elke deel-
nemer kreeg een longboard, stencils van  

het Graco-logo, stencils van de hashtag #GRACO-
ULTRA én een Ultra Airless Handheld. Zeven ontwer-
pen werden op tijd ingestuurd. De stemming op  
Facebook liep van 1 tot 22 juni. Er werd 718 keer  
gestemd. 275 stemmen daarvan gingen naar het  
ontwerp van Simon Deakin, ruim voldoende om  
zich tot winnaar te kronen. Proficiat, Simon!

Als prijs mocht Simon in dit magazine zichzelf en een  
project in de kijker zetten. Hebt u zijn verhaal nog niet  
gelezen, rep u dan naar pagina 14.

Graco op social media

VOLG ONS OP FACEBOOK, 
TWITTER EN INSTAGRAM
Wilt u op de hoogte blijven van het reilen en zeilen bij Graco?  
Volg ons op social media en u krijgt het nieuws heet van de naald!

275 van de 718 stemmen gingen naar 
het ontwerp van Simon

Longboard Challenge

ULTRA AIRLESS HANDHELD GELANCEERD  
MET UNIEKE WEDSTRIJD

Graco Contractor ClubGracoContractorGraco Contractor Club
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Het is niet omdat het  
past dat het werkt

Vertrouw alleen originele Graco-onderdelen
Waarom we daar zo op hameren? Niet-originele en namaakonderdelen worden niet volgens onze 
standaarden gemaakt. Ze veroorzaken storingen, beïnvloeden de kwaliteit en leiden tot problemen  
met de garantie. Kortom, ze maken zowel uw werk als het onze moeilijker.


