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AIRLESS VERFSPUITEN  
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INHOUD

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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BLUELINK: ZO HEBT U  
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VAN ‘STREET ART  
AWARDS’ TOT  
‘LADIES WHO PAINT’ 

IN THE MIX

Vlotter werken en uw bedrijf efficiënter beheren … uit onderzoek weten 
we dat velen onder jullie er nog steeds mee worstelen. Denk aan het 
inplannen van uw toestellen voor de verschillende teams of werven. 
Of uw machines regelmatig op onderhoud sturen, zonder dat uw 
business stilvalt. En hoewel sommigen hun modus vivendi gevonden 
hebben, blijft die vaak zeer tijdrovend.

Daar wilden we graag iets aan doen. Daarom stellen we u ook met 
trots onze nieuwe BlueLink-toestellen en bijhorende app voor. BlueLink 
koppelt de toestellen via bluetooth met uw smartphone of tablet. 
Dankzij de gratis BlueLink-app kunt u vervolgens elke job in detail 
opvolgen, weet u perfect welk toestel op welke werf staat en nog véél 
meer. Op de werf, onderweg of op kantoor … u hebt uw business 
altijd in de hand.

Al minstens even belangrijk is dat u zo weinig mogelijk tijd verliest o 
p de werf zelf. Daarom maken we niet alleen onderdelen die steeds 
langer meegaan, we zorgen er ook voor dat u ze zelf makkelijk 
kunt vervangen. Ter plaatse, zonder hulpstukken. Onze nieuwe 
Endurance™ Vortex MaxLife®-pomp, de QuikPak™-pakkingset  
en het Contractor PC airless pistool zijn er mooie voorbeelden van.

Benieuwd? U ontdekt het in dit ContractorMag. Veel leesplezier.

Jan Jansegers
Trade Marketing Manager
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WAT MAAKT ONS NIEUWE 
AIRLESS SPUITPISTOOL  
ZO INNOVATIEF?

De BlueLink-toestellen en -app,  
de Endurance Vortex MaxLife- 
pomp, het Contractor PC airless  
spuitpistool … We hebben  
heel wat nieuwigheden voor u!

WERK EFFICIËNTER DAN OOIT
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Weet u exact welke toestellen op welke werven staan?  

Hoeveel liter verf elk toestel dagelijks spuit? Welke toestellen 

binnenkort op onderhoud moeten? Misschien schrijft u het elke 

dag nauw keurig op, misschien vindt u dat te omslachtig. In ieder 

geval, voortaan wordt u automatisch op de hoogte gehouden.  

Maak kennis met de BlueLink-app!

BLUELINK: ZO HEBT U UW 
BUSINESS PAS ÉCHT IN DE HAND 

JOB- EN TOESTELBEHEER 

B
lueLink verbindt zaakvoer-
ders, schilders en hun 
apparatuur op een volle-
dig nieuwe manier”, zegt 

Daniel Johnson, Global Product 
Marketing Manager bij Graco.  
“Of het nu op de werf is, op kan-
toor of ergens daartussen, dankzij  
BlueLink heeft iedereen op elk  

moment de essentiële informatie  
om z’n werk op de efficiëntst  
mogelijke manier te kunnen doen. 
Toestellen lokaliseren, jobs op- 
volgen, de levensduur van toestel-
len verlengen, sneller geholpen 
worden ... De BlueLink-app helpt  
u met elk aspect van uw job.”

Lokaliseer  
uw toestellen
Elk toestel dat via bluetooth met  
de app verbonden wordt, kan in  
de app gevolgd worden. Dankzij  
de AutoConnect-functie blijven ze 
ook verbonden. U ziet niet alleen 
waar uw toestellen zich bevinden, 
u ziet ook hun productiviteit.

Hoewel elk schildersbedrijf anders is, zijn de rollen zeer gelijkaardig.  
Op pagina 7 ontdek u wat de belangrijkste voordelen van BlueLink zijn  
voor schilders, zaakvoerders en hun Service Partner. 

Toestellen lokaliseren,  
jobs opvolgen, de levensduur  
van toestellen verlengen ...  
De BlueLink-app helpt u  
met elk aspect van uw job.
DANIEL JOHNSON, 
GLOBAL PRODUCT MARKETING MANAGER BIJ GRACO



JOB- EN TOESTELBEHEER 

Volg het verloop  
van uw jobs
De app toont u in realtime 
hoeveel verf u verbruikt bij 
uw jobs. Zo kunt u op tijd 
verf bestellen. Op basis van 
verzamelde data kunt u uw 
volgende jobs bovendien  
beter inschatten en meteen 
correcte offertes opstellen.

Verleng de levensduur  
van uw toestellen
Stel in wanneer een toestel  
op onderhoud moet en de app 
zal u tijdig verwittigen. Onder-
vindt u problemen tijdens het 
spuiten, dan kunt u dat in de 
app ‘noteren’. Het maakt het 
volgende onderhoud er alleen 
maar makkelijker op.

Word sneller geholpen
De app bundelt heel wat han-
dige informatie, van technische 
specificaties van toestellen tot 
artikelnummers van onderdelen. 
Toch nog hulp nodig? Op basis 
van uw locatie toont de app  
u de dichtstbijzijnde Graco- 
distributeurs.
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De BlueLink-app: 

praktische 
informatie

• Geschikt voor iedereen, 

van eenmanszaak tot groot 

schildersbedrijf

• Beschikbaar in 9 talen en 

verschillende maatstelsels 

(imperiaal, metrisch enz.)

• Helemaal gratis, zonder 

contract of maandelijks 

abonnement

• Beschikbaar voor iPhone,  

iPad en Android-smartphones 

en tablets

ST Max

• ST Max II 395  
(PC Pro Stand & PC Pro Hi Boy)

• ST Max II 495  
(PC Pro Stand & PC Pro Hi Boy)

• ST Max II 595  
(PC Pro Hi Boy)

De BlueLink-toestellen: een overzicht

BlueLink is automatisch beschikbaar op alle nieuwe FinishPro™ II 595 PC Pro-, ST Max™-, Ultra Max™-  
en Mark Max™-toestellen.

Mark Max

• Mark Max IV  
(Standard Series & ProContractor Series)

• Mark Max V  
(Standard Series, ProContractor Series  

& IronMan Series)

• Mark Max VII  
(Standard Series, ProContractor Series & IronMan Series)

• Mark Max X  

(Standard Series, ProContractor Series & IronMan Series)

FinishPro

• FinishPro II 595 PC Pro  

Ultra Max

• Ultra Max II 695  

(Standard Series & ProContractor Series)

• Ultra Max II 795  

(Standard Series & ProContractor Series)

• Ultra Max II 1095  
(Standard Series, ProContractor Series  

& IronMan Series)

Niet alle toestellen zijn beschikbaar in 110V.
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Registreer u om  
van alle features  
gebruik te maken

In            eenvoudige stappen  
naar meer efficiëntie in uw zaak

07
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01 
Download de  
BlueLink-app voor  
iOS of Android

02 
Connecteer uw  
Graco-toestel(len)  
via bluetooth

BlueLink voor schilders

• Het verbruik van toestellen op uw smartphone volgen

• Dagelijkse taken en onderhoudsinstructies invoeren

• Snellere service van Graco

BlueLink voor Service Partners 

• De data van alle toestellen vanop afstand uitlezen

• Onderhoudsinstructies eenvoudig raadplegen

• Toestellen veel efficiënter én proactief onderhouden

BlueLink voor zaakvoerders

• Toestellen lokaliseren en jobs vanop afstand opvolgen

• Materiaalvoorraden makkelijker en beter beheren

• Meerkosten makkelijker bewijzen bij uw klanten

• Onderhoudsmomenten efficiënter inplannen

Iedereen wint met BlueLink: 

schilder, zaakvoerder én Service Partner
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ONZE NIEUWE ENDURANCE-POMP: 
BETERE PRESTATIES, LANGERE LEVENSDUUR

TOESTELUPGRADES

D
e nieuwe Endurance-pomp is de meest  
robuuste en betrouwbare pomp die u vandaag 
vindt. De Chromex™-versie (voor de Standard 
Series) gaat minstens twee keer langer mee 

dan pompen van andere merken. Daarnaast verwerkt  
hij zonder problemen de zwaarste materialen. Hebt u  
een Mark Max-toestel? Dan kunt u ook op de technolo-
gie rekenen. Zo komen verstoppingen nog maar zelden  
voor en wordt de stilstand van uw toestel tot het absolute  
minimum beperkt. 

Langere levensduur dankzij  
Vortex MaxLife-technologie
Hebt u de ProContractor™- of IronMan-versie van  
een toestel, dan kunt u respectievelijk voor de MaxLife-  
en MaxLife Extreme-versie van de nieuwe Endurance-
pomp kiezen. Ze zijn uitgerust met de innovatieve Vortex- 
technologie. De roterende pompstang zorgt er niet alleen 
voor dat uw materiaal gelijkmatig geladen wordt, door de 
gelijkmatige slijtage bent u gegarandeerd van de langst 
mogelijke levensduur. 

En over levensduur gesproken … met de MaxLife-versie 
kunt maar liefst zes keer langer spuiten vooraleer u de  
pakkingen moet vervangen. Bij de MaxLife Extreme-pomp 
gaat de slijtvaste composiet pompstang dan weer drie 
keer langer mee. Moet u de pomp uiteindelijk toch ver-
vangen, dan kan dat snel en zonder hulpstukken dankzij 
de ProConnect™ 2-technologie.

IronMan Series: 
Endurance Vortex MaxLife Extreme

Standard Series: 
Endurance Chromex

ProContractor Series: 
Endurance Vortex MaxLife 

De roterende  
pompstang garandeert  
de langst mogelijke  
levensduur.
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ONZE NIEUWE ENDURANCE-POMP: 
BETERE PRESTATIES, LANGERE LEVENSDUUR Vervang pakkingen in enkele minuten

B
normaal gebruik gaan de pakkingen 
van de nieuwe Endurance-pomp 
twee keer langer mee dan voorheen.  
Toch zullen ze van tijd tot tijd ver- 

vangen moeten worden. Om dat makkelijker  
te maken, lanceren we ook een nieuwe  
QuikPak-pakkingset.  

Waar u voorheen de 29 verschillende  
elementen afzonderlijk moest vervangen  
is uw machine nu in enkele minuten weer  
up-and-running. De pakkingen zitten namelijk 
netjes voorgemonteerd. U hoeft maar 4 on-
derdelen meer te monteren, waardoor u dat 
onmogelijk fout kunt doen. 

De pakkingen werden op voorhand geölied, 
wat u extra levensduur garandeert.

Zo vervangt u de pakkingen in drie stappen

Steek de pakkingonderdelen  
in de pomp

Verwijder 
de wegwerpclip

Monteer de pomp  
opnieuw

elementen  
te vervangen

DE OUDE MANIER

29     

QUIKPAK

1 2 3

Modulaire  
vervangcartridge

DE NIEUWE MANIER
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“HET MEEST COMFORTABELE AIRLESS 
SPUITPISTOOL OOIT GEMAAKT”

SPUITPISTOLEN

Uw werk verlichten en aangenamer maken, het is een van onze dagelijkse 

doelstellingen. Niet te onderschatten daarbij: uw spuitpistool. Hoe lichter  

en ergonomischer, hoe beter. Global Product Marketing Manager Sara McKeon  

stelt met trots Graco’s nieuwe Contractor PC airless spuitpistool voor.

29%

lichter dan onze  
vorige spuitpistolen

Tot 50%

minder kracht op  
de trekker nodig

Werk nog comfortabeler
Sara: “Het nieuwe pistool is het meest 
ergonomische pistool dat we ooit op  
de markt brachten. Het weegt niet alleen 
minder, u moet ook minder kracht op  
de trekker zetten. U kunt het makkelijk 
met één hand bedienen, links én rechts.”

Pas zelf de lengte van de trekker aan
Sara: “Voor het eerst kunt u de lengte van de  
trekker aanpassen. Dankzij de E-Z Fit Adjustable  
Trigger kiest u of u het pistool met twee, drie of  
vier vingers bedient. Door de trekker helemaal te  
laten zakken, vergroot u bovendien uw spuitbereik.  
Ideaal om moeilijk bereikbare plekken te spuiten!”

Herstel uw pistool  
in enkele seconden
Sara: “Alle onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zitten  
in één cartrige: de ProConnect-vervangcartridge. U kunt zo’n  
cartrigde in enkele stappen vervangen, zonder hulpmiddelen.  
Alsof u binnen de halve minuut een nieuw pistool hebt!”
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Haal meer uit het nieuwe airless spuitpistool met de LP Tips

Voor een strakke afwerking hebt u niet alleen het juiste pistool nodig, 
ook de spuittip is essentieel. Met LP Tips spuit u met 30 tot 50%  
minder druk. Dat zorgt voor deze voordelen.

Betere afwerking: u hebt geen strepen aan de zijkant van  
de spuitwaaier en vermijdt ‘lopers’

Minder spuitnevel: u beheert de spuitwaaier beter, waardoor  
u nooit meer verf verbruikt dan nodig 

Hogere betrouwbaarheid: u kunt feilloos alle materialen spuiten 
en de LP Tips zijn performanter bij koudere temperaturen

Langere levensduur: uw pomp en spuittip verslijten minder  
snel, omdat er minder druk op staat

"De mogelijkheid om zelf de cartridge te vervangen, 

vind ik fantastisch. Ik verlies geen tijd doordat ik 

naar een Service Center moet, maar kan direct 

verderspuiten. Geen stilstand meer!”
FABIAN BAUERSACHS,  
MALERGESCHÄFT BAUERSACHS PAINT AND PASSION (DUITSLAND)

“Het nieuwe pistool ligt beter in de hand.  

Het is lichter en de trekker voelt beter aan.  

Je moet minder kracht op de trekker zetten  

en je kan hem makkelijker vergrendelen.”
MICHAŁ CHWALIK, STUDIO USŁUGOWE MICHAŁ CHWALIK (POLEN)



12 NIEUW IN TEXTUUR

ALS HET IETS MEER MAG ZIJN:  
MAAK KENNIS MET DE T-MAX 6912

NIEUW

U kunt de pomp voor andere toepassingen gebruiken

Het vernieuwde frame van de T-Max bestaat uit twee delen, elk met wielen. 
Zo kunt u de materiaaltrechter loskoppelen van de pomp. U kunt de pomp 
dus ook apart gebruiken, voor andere toepassingen. Zo kunt u ze via een 
aanzuigslang op een IBC-Container aansluiten.

U kunt meer textuurmaterialen spuiten

Airless (drukgestuurd) of air assisted (toerentalgestuurd), met de T-Max 6912 
wisselt u moeiteloos tussen beide spuitmethodes. Bovendien kan hij meer 
materialen aan dan zijn voorgangers, zoals akoestische en thermische isolatie.

U kunt de druk makkelijk aanpassen

De T-Max 6912 heeft een borstelloze DC-motor van 2,8 pk.  
Dankzij de SmartControl™-technologie past u de druk makkelijk aan,  
tot 69 bar. Op het digitale display ziet u met welke druk u werkt. 

U werkt nóg efficiënter met het nieuwe STX-pistool
In de air assistmodus kan het nieuwe STX-pistool de pomp gefaseerd uitschakelen,  
resterend materiaal uit de slang verstuiven en vervolgens volledig sluiten.  
In omgekeerde richting zal het pistool eerst de lucht verstuiven en pas daarna  
de pomp inschakelen om de materiaalstroom op gang te brengen.

Voorgemengde pleisters en decoratieve materialen, de T-Max™ 506 en 657 spuiten  

ze moeiteloos. Om aan de noden van werkelijk iedereen tegemoet te komen, komt  

daar nu de 6912 bij. Dankzij zijn grotere pomp zorgt de T-Max 6912 voor een hogere  

productie en kan hij nóg meer toepassingen aan. Of die verbeterde prestaties niet ten  

koste gaan van het gebruiksgemak? Onderstaande voordelen bewijzen het tegendeel!
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De indrukwekkende cijfers 
 van de T-Max 6912

Druk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tot 69 bar

Debiet . . . . . . . . . . . . . . . . . Tot 12 liter per minuut

Korrelgrootte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tot 2 mm

Tipgrootte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tot 0,071”

Trechter . . . . . . . . . . . . . Tot 6 zakken (of 90 liter)

U moet de trechter minder vaak hervullen

Zes zakken, ofwel 90 liter … zoveel materiaal kan er in de 
materiaaltrechter. U moet de trechter dus veel minder vaak 
hervullen, zéker als u met de optionele bag roller telkens het 
allerlaatste beetje materiaal uit elke zak perst. 

U spuit grotere korrels, met meer debiet

De T-Max 6912 is voorzien van een grotere pomp en motor 
waarmee u zonder probleem korrels tot 2 mm kunt spuiten,  
met een maximumdebiet van 12 liter per minuut. 

U hoeft niet telkens de hele T-Max te verhuizen
Dat u de pomp zonder hulpmiddelen van de trechter kunt  
loskoppelen, biedt nóg een voordeel. Als u meerdere werven 
hebt, laat u de trechters voortaan gewoon staan en verhuist  
u enkel de pomp. Heel wat lichter, heel wat compacter!



14 NIEUW IN BELIJNING

LINELAZER V ES 2000: GROTE,  
STERKE BROER VAN DE ES 1000

NIEUW

Binnen en buiten lijnen aanbrengen zonder motorgeluid, trillingen of uitlaatgassen: 

de LineLazer® ES 1000 zorgde in 2017 voor een ware revolutie in belijning.  

Nu lanceren we met de LineLazer V ES 2000 zijn grote, sterke broer. Zo kunt u  

ook voor uw grote jobs terugvallen op een batterijaangedreven belijningstoestel.  

Zéker in combinatie met de LineDriver® ES.

Hogere productie

De ES 2000 heeft een grotere pomp en geeft u de mogelijkheid  
om twee spuitpistolen te gebruiken. U spuit brede en dubbele lijnen 
voortaan dus in één beweging. Het komt de kwaliteit van de lijnen  
niet alleen ten goede, u klaart de klus ook dubbel zo snel.

  0,033” tip       4,16 liter per minuut       227 bar

LineLazer V-technologie

In tegenstelling tot de ES 1000, is de ES 2000 voorzien van  
de laatste LineLazer V-technologie. Afhankelijk van de uit- 
voering die u kiest – Standard of HP Automatic – heeft uw  
ES 2000 deze functies aan boord: het LiveLook Display,  
de mogelijkheid om data van uw jobs via usb te downloaden, 
automatische spuitpistolen en de Auto-Layout-functie. 

230V-aansluiting

Als u de ES 2000 op het elektriciteitsnet aansluit om  
op te laden, kunt u hem oneindig lang gebruiken voor  
stationaire toepassingen zoals verfspuiten of voor  
uw kleinere belijningsprojecten. Op de momenten  
dat u niet spuit, worden de batterijen opgeladen. 



Nóg comfortabeler belijnen met de LineDriver ES

Met de LineDriver ES kunt u uw klanten niet alleen een superieure 

kwaliteit garanderen, u verdubbelt ook uw productiviteit. U kunt 

hem zowel binnen als buiten gebruiken, zonder motorgeluid, trillin-

gen of uitlaatgassen.

Krachtige batterijen

Dankzij de vier ‘deep cycle’ 
AGM-batterijen van  
225 Ah kunt u tot 9 uur  
aan een stuk lijnen  
trekken, in ECO-modus  
loopt dat zelfs op  
tot 12 uur.

12V-aansluiting

De dubbele 12V-aansluiting 
zorgt ervoor dat u moeiteloos 
extra accessoires op de 
LineDriver ES kunt aansluiten.

Monitoringsysteem

Het monitoringsysteem  
geeft op elk moment  
het batterijniveau weer  
en waarschuwt u als de 
batterijen bijna leeg zijn.

ExactMilTM  
Speed Control 

Stel uw gewenste 
snelheid in om de 
gevraagde lijndikte te 
bekomen. Dankzij de 
ExactMil™ Speed 
Control zijn al uw 
lijnen perfect en levert 
u een topresultaat af.

PATENT  
AAN- 

GEVRAAGD

12V-oplader aan boord

Naar elke werf een oplader mee-
zeulen? Verleden tijd! De oplader 
werd in de ES 2000 ingebouwd. 
U hoeft de batterijen zelfs niet los 
te koppelen om ze op te laden, 
u hoeft ze enkel aan te sluiten. 
Bovendien is de oplader voorzien 
van een druppelladerfunctie,  
zodat de batterij altijd optimaal 
opgeladen wordt.

Batterijen met  
meer capaciteit

De twee ‘deep cycle’ AGM- 
batterijen van 100 Ah elk zorgen 
ervoor dat de ES 2000 zonder 
problemen de dag doorkomt.  
Ze laden extra snel op en kunnen 
diep ontladen worden zonder  
de levensduur aan te tasten.

15

SmartDriveTM 

De SmartDrive™-  
technologie bewaakt  
het batterijniveau en zorgt 
ervoor dat de energie die bij 
het remmen vrijkomt terug 
naar de batterijen vloeit.  
De technologie garandeert  
u ook nauwkeurige controle 
bij elke snelheid.



16 SUCCESVERHAAL

AIRLESS VERFSPUITEN TOT 
KUNST VERHEVEN

GRACO-FAN VAN HET EERSTE UUR

Een piekfijne afwerking zonder strepen. Graco-toestellen 

die op een correcte manier gebruikt worden. Accessoires 

die de klus efficiënter laten verlopen. Het zijn de vaste 

ingrediënten van de verhalen die u in dit magazine 

leest. Tot nu! Maak kennis met Thomas Trum, die airless 

verfspuiten … tot kunst verheft.

D
at de kunst van Thomas Trum tot de verbeelding 
spreekt, is een understatement. Door de overlapping 
van verschillende lagen verf komt de Nederlandse 
kunstenaar tot verrassend mooie patronen.  

Minstens even verrassend is de techniek die hij daarbij  
gebruikt: airless verfspuiten.

Van kwast naar airless
“Alles begon met tekeningen met brede, zelfgemaakte viltstif-
ten”, zegt Thomas. “In tegenstelling tot kwasten, kunnen ze 
haast oneindige lijnen trekken. Toch was het nog niet helemaal 
wat ik zocht.” In zijn zoektocht naar de perfecte techniek om 
brede verflijnen te trekken, kwam hij bij airless verfspuiten uit: 
“Dat gaf me eindelijk de mogelijkheid verflagen boven elkaar 

“Ik kan eindelijk verf aanbrengen zonder het 
oppervlak aan te raken. Zonder de voorgaande 
verflaag uit te smeren of te vernietigen.”
THOMAS TRUM, KUNSTENAAR

WIE IS THOMAS TRUM?
• Afgestudeerd aan de Design Academy  

Eindhoven in 2014

• Experimenteert graag met materialen en  

met verftechnieken

• Houdt van semi-transparante kleurvlakken waarin 

de sporen van het proces nog zichtbaar zijn

Thomas Trum www.thomastrum.nl

aan te brengen zonder het oppervlak aan te raken. Zonder  
de voorgaande verflaag uit te smeren of te vernietigen.”

Fan van Graco-toestellen
Thomas gebruikt enkel Graco-toestellen. Ondertussen staan 
er drie in zijn atelier: een Ultra® Airless HandHeld, een GX™21  
en LineLazer ES 1000. “Graco staat voor mij voor kwaliteit.  
De Ultra is mijn favoriet: klein, krachtig en vooral zonder snoer 
of slang. Superhandig!” Door te blijven spelen met zijn machi-
nes, materialen, kleuren en andere technieken blijft Thomas’ 
ontwerpproces evolueren. “Ik mix graag oude met nieuwe 
technieken en ben dan ook erg benieuwd hoe airless zich  
verder zal ontwikkelen.” Wij zijn al even benieuwd naar de 
nieuwe werken van Thomas.
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Thomas  
Trum in drie 

projecten

Lines in two directions 
Thomas’ meest spectaculaire project   I   Toestel: Ultra Airless HandHeld

“Om een woningencomplex van Woningcorporatie Ymere in Hoofddorp een fris en kleurig accent te geven,  
bracht ik kleurvlakken aan op de plafonds van de doorgangen. Vooral de moeilijkheidsgraad blijft me bij.  
Elk kleurvak had zijn eigen banenpatroon, met lijnen van 12 meter lang. Ik moest me enorm concentreren  
op de lijnen, wat er dus op neerkwam dat ik min of meer blind op de stelling van 5 meter hoog moest lopen.  
Best wel spannend.”

Superimposed
Thomas’ favoriete werk  
Toestel: Ultra Airless HandHeld

“Superimposed is de eerste reeks werken waarbij ik 
de airless spuittechniek gebruikt heb. Het specifieke 
effect ontstaat doordat elke semi-transparante lijn 
door het midden van het oppervlak loopt. Het was  
de eerste keer dat ik zo strak, precies én snel verschil-
lende lagen – nat in nat – kon aanbrengen zonder  
het oppervlak aan te raken. Ik ben er nog altijd van 
onder de indruk.”

Speedbump Paintings
Thomas’ meest recente werk   I   Toestel: LineLazer ES 1000

“De Speedbump Paintings zijn het resultaat van experimen-
ten waarbij ik met mijn LineLazer ES 1000 over niet-vlakke 
ondergronden, zoals drempels, rijd. Het spannendste resultaat 
ontstaat als de machine vlak blijft rijden, maar het te spuiten 
oppervlak varieert in hoogte. De strakke lijnen die de ES 1000 
trekt, spreken me enorm aan. Er zullen dus nog veel experi-
menten volgen met dit toestel.”
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Street Art Awards 2018 – Benelux Edition

AND THE GRACO ULTRA HANDHELD GOES TO …  
STUDIO GIFTIG

IN THE MIX

M
et 39 genomineerde inzendingen was People’s 
Favorite zonder meer de felstbevochten categorie 
tijdens de Street Art Awards 2018 Benelux Edition. 
Uiteindelijk was het Studio Giftig, ofwel Niels van 

Swaemen en Kaspar van Leek, die de felbegeerde award  
met hun werk ‘Eternal Love’ in de wacht wisten te slepen. 

Een hele eer om te winnen
Net omdat street art er voor het grote publiek is, is de 
People’s Favorite Award extra speciaal. “Dat is zo”, zeggen  
de heren van Studio Giftig. “Die publieke erkenning betekent 
dan ook veel voor ons. Te meer, omdat we samen met  
heel veel zeer getalenteerde artiesten genomineerd waren.  
De prijs ontvangen was dan ook een grote eer voor ons.”

Graco Ultra HandHeld komt goed van pas
Samen met de award, kregen Niels en Kaspar ook een Graco 
Ultra HandHeld overhandigd. “Die zal zeker goed van pas  
komen”, weten ze. “Het is een ideaal toestel om muren voor 
te bereiden, om ze snel van een degelijke grondlaag te voor-
zien. Er staan al een paar mooie grote muren op ons te wach-
ten, we kijken ernaar uit om ermee aan de slag te gaan.”

OVER STUDIO GIFTIG

• Samenwerking tussen Niels van Swaemen en Kaspar van Leek

• Gespecialiseerd in het maken van muurschilderingen en illustraties

• Van grafisch en illustratief werk tot fotorealistische schilderkunst

ID

Op zondag 16 september 2018 werden in 

Theater Rotterdam de winnaars van de Street 

Art Awards 2018 Benelux Edition bekend 

gemaakt. Tien awards werden er verdeeld, van 

Young Talent over Best Message tot People’s 

Favorite. Aan die laatste award hing nog een 

extra prijs vast: een Graco Ultra HandHeld.
Niels en Kaspar  

met hun Street Art Award

‘Eternal Love’ van Studio GiftigStudiogiftig www.studiogiftig.nl
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In de kijker

VROUWEN AAN DE MACHT BIJ LADIES WHO PAINT

A
l hebt u ze nog nooit ont-
moet, de kans is niet on- 
bestaande dat u Jo Pollock 
kent. Voor tv-programma’s 

The Great Interior Design Challenge  
en Cowboy Builders doorkruist ze  
het Verenigd Koninkrijk om interieurs 
onder handen te nemen. Het is niet 
het enige dat haar uniek maakt.  
In haar bedrijf Ladies Who Paint wer-
ken – u raadt het al – enkel vrouwen.  
“We zijn gevestigd in Eccles en 
werken vooral in de Greater 
Manchester-regio”, zegt 
Jo. “Ons team bestaat 

uit professionele, gekwalificeerde  
vrouwen met jarenlange ervaring en 
expertise in schilderen.” In de meer 
dan 20 jaar dat Ladies Who Paint  
bestaat, is het alleen maar succes- 
voller geworden. “We zijn enorm  
toegewijd en staan erop telkens de 
hoogste kwaliteit af te leveren. Daar-
voor vertrouwen we onder meer op 
onze GX21 en UltraMax Airless Hand-
Held. Het grootste deel van het werk 

dat we ontvangen, komt er dan 
ook op aanbeveling van 

eerdere klanten.”

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!

Graco Contractor Club

Ladies Who Paint

GracoContractorGraco Contractor Club

Een ‘lady who paints’ aan het werk

“We zijn enorm toegewijd en staan erop telkens de 
hoogste kwaliteit af te leveren.”

JO POLLOCK EIGENARES LADIES WHO PAINT

Onmisbaar voor Ladies Who Paint:  
hun UltraMax Airless HH
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DE HELE DAG DOOR
COMFORT & CONTROLE

NIEUW AIRLESS-SPUITPISTOOL

CONTRACTOR™ PC

Lichtste trekker, 
eenvoudig naar uw 

voorkeur aan te passen 
naar 2, 3 of 4 vingers.

Het lichtste en gemakkelijkste 
Airless-pistool ooit. 

Heel de dag werken met 
minder vermoeidheid.

ProConnect™-naaldcartridge 
voor complete montage 

op de werkvloer 
in enkele seconden.
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