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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 aan 

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 samen met erkende 

dealers om apparatuur te voorzien voor verfspuiten, 

beschermende coatings, verfcirculatie, smering, 

het doseren van kleef- of dichtmiddelen en zware 

toepassingen. 
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• Vertel ons uw succesverhaal

• Schrijf u in op ons magazine  

en onze nieuwsbrief

• Bekijk onze video’s

www.contractorclub.com
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GRACO EN SAYPE SLAAN  
DE HANDEN IN ELKAAR 
VOOR BEYOND WALLS

IN DE MIX
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KLEIN VAN FORMAAT, 
GROOTS IN PRESTATIES

Elke klant heeft recht op de 
allerbeste Graco-ervaring. 

Elke keer opnieuw.

HAAL HET BESTE  
UIT UW MACHINE
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Bij Graco streven we al jaren naar een A+ service. Elke klant heeft 
recht op de allerbeste Graco-ervaring. Elke keer opnieuw. We zetten 
er hoog op in: onze producten, onze medewerkers en onze partners 
staan er garant voor.

Ook training is er een belangrijk onderdeel van. We zien eindgebruikers 
soms afhaken, omdat ze de basis van verfspuiten niet onder de knie 
hebben. Dat moeten we zeker proberen te vermijden. 

Waar 2019 een jaar was waarin we veel nieuwe producten lanceerden, 
wordt 2020 een jaar waarin we de focus op training en opleiding 
leggen. Het succes van onze Open Training Days in Maasmechelen 
werkt inspirerend voor andere regio’s waar we actief zijn. We 
hopen de formule dan ook zoveel mogelijk uit te breiden naar het 
hele EMEA-gebied.

Tot binnenkort?

Eva Falcomer
Senior Trade Marketing Specialist
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Snel uit de nood  
geholpen bij problemen

Probleem met uw toestel? De meeste distributeurs zijn ook 
Service Partner, wat betekent dat ze over een groot gamma 
vervangstukken beschikken en opgeleid zijn om Graco-
toestellen te herstellen en onderhouden. Vraagt een herstelling 
of onderhoud toch iets meer tijd, dan bieden ze u een verhuur- 
of vervangtoestel aan. Zo kunt u uw werk direct verderzetten.

De juiste informatie  
op het juiste moment

We vinden het belangrijk dat u het toestel of accessoire 
vindt dat bij u past en dat u er vlot mee aan de slag kunt. 
Brochures, handleidingen, websites, apps, evenementen,  
trainingen … We streven ernaar om zowel u, onze distribu-
teurs als onze Service Partners van de nodige informatie te 
voorzien, zodat iedereen vlot en efficiënt zijn werk kan doen.

Een klantendienst  
die altijd paraat staat

Waar vind ik die handleiding? Hoe registreer ik me voor die 
training? Hebt u een vraag of een probleem, dan kunt u altijd 
bij onze klantendienst terecht. Dit gespecialiseerde team 
kan u in zeven talen verder helpen. Wekelijks behandelen ze 
zo’n 6500 e-mails en 1200 telefoontjes. 80% daarvan wordt 
binnen de 24 uur beantwoord.

Hoogwaardige,  
betrouwbare producten

Als u Graco koopt, investeert u in hoogwaardige producten 
die jarenlang meegaan. Alle Graco-onderdelen worden 
volgens vaste standaarden ontworpen, grondig getest en 
nadien volgens de best mogelijke kwaliteit gebouwd. Ons 
geautomatiseerd productieproces garandeert dat elk onder-
deel dat u koopt aan de strengste kwaliteitseisen voldoet.

Altijd een distributeur  
bij u in de buurt

Voor de verkoop en de dienst na verkoop rekenen we op onze 
distributeurs. Omdat ze Graco vertegenwoordigen, worden 
ze zorgvuldig geselecteerd. Zo moeten ze een kwalitatieve 
service garanderen en een minimum aan Graco-producten  
in stock hebben. U vindt ze verspreid over heel Europa,  
waardoor u altijd bij een lokale distributeur terecht kunt. 

Onze A+ Service is de belofte om élke klant élke keer 

opnieuw de allerbeste ervaring te bieden. U mag het 

verwachten van elk Graco-product, van elke Graco-

medewerker en van elke Graco-partner. Dit zijn onze 

concrete kwaliteitsbeloftes aan u.

A+ SERVICE: 
ONZE KWALITEITS-
BELOFTES AAN U
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Open Training Days

Ons trainingscentrum in Maasmechelen (België) is 
ontstaan om Graco-distributeurs op te leiden, maar ook 
als professionele schilder of stukadoor bent u meer dan 
welkom. Op onze Open Training Days bijvoorbeeld kunt 
u met bijna elke machine leren spuiten. Na afloop krijgt 
elke deelnemer een certificaat. 

Geraakt u niet tot in Maasmechelen? Geen paniek, ook 
onze distributeurs organiseren geregeld trainingen. Er 
zijn Graco-trainingen in heel Europa, zo krijgt iedereen 
de kans een opleiding te volgen in zijn buurt, in zijn taal.

  
Check de kalender op www.graco.com/trainingdays

Graco-apps en -websites

Waar een training u de kneepjes van het vak leert, helpen 
onze apps (Graco CED EMEA, BlueLink ...) en online tools 
(www.gracopartsbook.com ...) u om uw job dag in dag uit 
efficiënter aan te pakken. Van een accessoire of onderdeel 
opzoeken tot uw productiviteit verhogen, u hebt de 
oplossing – letterlijk – binnen handbereik.

  
Vind onze apps in de App Store of via Google Play

Graco University en webinars

Lukt het niet om een training bij te wonen, dan kunt u 
ook online terecht. Op ons e-learning platform Graco 
University kunt u op uw eigen tempo leren, wanneer  
u maar wilt. U kunt er ook webinars volgen, waarbij  
een Graco-expert uitleg geeft rond een specifiek topic, 
zoals uw spuitpistool onderhouden. 

  
Registreer u op www.gracouniversity.com

Trainingen en tools: voor elk wat wils

Onze schilders verlieten de training  
als echte airless-ambassadeurs!

ISMAEL AYDOGDU, SIKKENS GELDERSE POORT  
(NIJMEGEN, NEDERLAND)

De training was echt heel leerrijk.  
Een dag om nooit meer te vergeten.

GLENN HUYGELIER, HET KLEURENPARADIJS  
(LAUWE, BELGIË)
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KLANT: GRAFFITISTHLM   I   DISTRIBUTEUR: ANTI-CORROSION

“Het advies dat we van Anders kregen …  
werkelijk onbetaalbaar!”

Met hun bedrijf Graffitisthlm fleurden Carl 

Klive Winblad en Lars Kaos Hjertstedt al 

talrijke in- en exterieurs van Zweedse 

huizen en bedrijven op. Vooral hun grote 

muurschilderingen springen in het oog.  

Voor hun laatste project, het Clarion Hotel  

in Stockholm, ging het duo eerst te rade bij 

Graco-distributeur Anders  

von Kraemer van Anti-Corrosion.

V
erfspuiten is niet nieuw voor Graffitisthlm. 
“Bij vorige projecten had het ons al veel tijd 
bespaard”, zegt Carl. “We hadden de toe-
stellen altijd gehuurd bij Anti-Corrosion. Met 
het Clarion Hotel in het vooruitzicht – een 

muur van 27 bij 15 meter – vonden we het tijd om in 
een eigen toestel te investeren.”  
 
Dus nam het duo opnieuw contact op met Anti-Cor-
rosion. “Ik raadde hen meteen de Graco GX FF aan: 
een klein, licht en betaalbaar spuittoestel dat voor veel 
toepassingen gebruikt kan worden, zowel voor grote 
vlakken als voor fijner werk. Het toestel is uitgerust 
met een trechter en het ProXchange-pompvervan-
gingssysteem, ideaal voor de projecten van Carl en 
Lars”, zegt Anders von Kraemer van Anti-Corrosion. 

Carl vult aan: “Toen we Anders vertelden welke verf 
we zouden gebruiken, gaf hij ons ook tips over hoe 
we het toestel moesten gebruiken om het beste  
resultaat te halen. Uiteindelijk was het hele kunstwerk  
in slechts vier dagen klaar. Dat was niet mogelijk 
geweest zonder de GX FF en al zeker niet zonder  
het advies van Anders. Zo’n advies is werkelijk  
onbetaalbaar!”

Uiteindelijk was het hele kunstwerk in slechts vier 
dagen klaar. Dat was niet mogelijk geweest zonder de 
GX FF en al zeker niet zonder het advies van Anders. 
CARL KLIVE WINBLAD, GRAFFITISTHLM
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GFP is de grootste Graco-distributeur in Servië. Hun hoofdkantoor in Belgrado omvat niet alleen 

een showroom en kantoren, maar herbergt ook een hele voorraad machines en reserveonderdelen. 

Schildersbedrijf Mazalic Co. is er vaste klant.

KLANT: MAZALIC CO.   I   DISTRIBUTEUR: GFP 

“Zo’n service maakt een  
groot verschil in ons dagelijkse werk.”

De beste prijs-kwaliteit
De Graco-bal ging aan het rollen toen Dusan Kusic, eigenaar 
van Mazalic Co., bij GFP langsging. “Dankzij de demo die we 
kregen, waren we eigenlijk meteen verkocht. Ondertussen 
hebben we 10 Graco-toestellen. Prijs-kwaliteit  
is Graco veruit de beste keuze!” 

Sterker en innovatiever 
Darko Sovran, zaakvoerder van GFP, legt uit waarom hij Graco-
distributeur is: “Graco-producten zijn veel sterker dan die van 
de concurrentie. Ook de technologie is veel innovatiever. En 
door deel te nemen aan de Graco-webinars en -trainingen, 
kunnen we onze productkennis makkelijk op pijl houden.”

Service gegarandeerd
Onder meer door die productkennis kan GFP zijn klanten 
een goede service garanderen. Ook Dusan is een tevreden 
klant: “De toestellen worden altijd snel geleverd en we 
krijgen telkens een basisopleiding: over het gebruik, de 
veiligheidsvoorschriften enz.”

Ook voor herstellingen kan Mazalic Co. altijd bij GFP 
aankloppen. “Onze ingenieurs weten het probleem meestal 
vlot op te lossen. Gebeurt dat eens niet, dan kunnen ze altijd 
op de technische ondersteuning van Graco zelf rekenen”, 
weet Darko daarover. “Zo’n service maakt een groot verschil 
in ons dagelijkse werk”, besluit Dusan.

Elk jaar vullen meer dan 2500 klanten, zoals u, onze ‘Voice of Customer’-tevredenheidsenquête in.  
Het is dankzij die feedback dat wij onze producten en ondersteuning nóg beter kunnen maken. 
Bedankt daarvoor!

Uw  
mening 

telt!

De toestellen worden altijd snel geleverd en we krijgen telkens een 
basisopleiding: over het gebruik, de veiligheidsvoorschriften enz. 

DUSAN KUSIC, MAZALIC CO



08 SPUITPISTOLEN

KLEIN VAN FORMAAT, 
GROOTS IN PRESTATIES

NIEUW: CONTRACTOR™ PC COMPACT-SPUITPISTOOL

Klein en vederlicht,  
maar geschikt voor élke job

Met de Contractor PC Compact brengen we 
ons kleinste en lichtste spuitpistool ooit op 
de markt. Zo hebt u meer controle dan ooit 
tevoren. De Contractor PC Compact is er 
trouwens niet enkel voor de kleine hoekjes  
en moeilijk bereikbare plaatsen, ook uw 
grotere jobs spuit u er moeiteloos mee.

Uw spuitpistool speelt een cruciale rol in uw job. Niet alleen voor de afwerking, maar ook voor uw comfort. 

Met de Contractor™ PC lanceerden we vorig jaar een revolutionair spuitpistool, met de Contractor™ PC 

Compact gaan we nu nóg een stapje verder. Kleiner en lichter, zonder aan prestaties in te boeten.

ProConnect Cartridge,  
voor minder downtime

Net als bij het Contractor PC-spuit-
pistool, zitten alle onderdelen die aan 
slijtage onderhevig zijn in één cartridge: 
het ProConnect Cartridge. U vervangt 
zo’n cartridge in enkele seconden, 
zonder hulpmiddelen. U verliest minder 
tijd en verhoogt uw productiviteit.

Ergonomisch design,  
voor meer comfort

Samen met het kleine formaat en 
lichte gewicht, zorgt het ergonomi-
sche design van de Contractor PC 
Compact voor een ongeziene spuit-
ervaring. Het pistool ligt niet alleen 
perfect in de hand, u moet ook  
minder kracht op de trekker zetten.

25% kleiner

25% lichter

50% minder 
kracht nodig

Contractor™ PC Contractor™ PC Compact

NIEUW
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De ongeëvenaarde flexibiliteit en controle van de Contractor PC Compact komt nog 

méér tot zijn recht met de ultradunne (1/8") BlueMax II-hulpslang van 1,4 m. Sluit de 

slang aan via de EasyGlide-wartel en ervaar een ongeziene manoeuvreerbaarheid! 

  
Meer info op www.graco.com/contractorpcgun

BlueMax™ II-hulpslang en Easyglide-wartel

Uiteraard laten we ook graag een gebrui-

ker aan het woord. Bente gebruikte het 

Contractor PC Compact-spuitpistool voor 

twee heel uiteenlopende jobs. Maar kwam 

tot dezelfde conclusie.

VOOR U GETEST 

“Ongelooflijk hoe weinig  
kracht je op de trekker moet zetten!”

“Bij de ene job moest ik radiatoren spuiten,  
bij de andere muren”, zegt Bente. “Voor de  
radiatoren heb ik het pistool op mijn GX FF 
aangesloten, voor de muren op mijn ST Max II  
495 PC Pro. In beide gevallen was ik enorm 
onder de indruk. Het is ongelooflijk hoe makke-
lijk de trekker over te halen is. Ik kon er zonder 
enige moeite de hele dag mee spuiten.”

Bente gebruikte de Contractor PC Compact 
ook in combinatie met de BlueMax II-hulpslang. 
“De perfecte aanvulling”, vindt ze. “Zeker bij de 
radiatoren, waar ik vanuit verschillende hoeken 
moest spuiten. Ik spoot behoorlijk dikke verf, 
maar dat was geen enkel probleem. Niet voor 
het pistool, niet voor de slang. Ik ben fan!”
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DE T-MAX 6912 DOOR DE OGEN 
VAN STUKADOOR JEF CAMPS

T-MAX 6912 

Tot 69 bar en 12 liter per minuut, korrels tot 2 mm, een materiaalhouder van 90 liter … De nieuwe T-Max™ 6912  

kan mooie cijfers voorleggen. Maar hoe presteert het elektrische textuurspuittoestel in de praktijk? Zelfstandig 

stukadoor Jef Camps ging er voor het eerst mee aan de slag.

Mobiliteit
“Het toestel is erg evenwichtig en eenvoudig op te heffen. 
Ik hou ervan dat de materiaalhouder los staat van de 
pompsectie. Daardoor kan je het toestel makkelijk dragen en 
verplaatsen tijdens de job.”

Gebruik
“Hoewel ik dit type spuittoestellen niet gewend ben, kon ik de 
T-Max erg makkelijk instellen en gebruiken. Het toestel maakt 
weinig lawaai en ik heb geen ongewenste trillingen opgemerkt.”

Materiaal
“Ik werkte met Knauf Noblo, een fijnkorrelige minerale 
afwerkingslaag met marmerkorrels tot 1,5 mm. Na wat kleine 
afstellingen verspoot de T-Max dit zware structuurmateriaal 
zonder probleem.”

A
ls we vooraf naar zijn verwachtingen polsen, is 
Jef duidelijk: “Ik verwacht een robuust toestel, 
met het nodige vermogen om vlot zware 
materialen te pompen en spuiten. Tegelijk wil 
ik dat het toestel mobiel is en ergonomisch in 

gebruik.” Of de T-Max 6912 die verwachtingen inlost? Dit 
zijn Jefs bevindingen.

JEF CAMPS

• Professioneel stukadoor sinds 2006

• Binnen- en buitenbepleistering  

en droogbouw

• Meer info op www.meesterstukadoor.be 

Uiteindelijk was het werk  
in de helft van de tijd 

geklaard en verbruikte  
ik zo’n 25% minder  

materiaal dan verwacht.

JEF CAMPS, STUKADOOR, 
LEOPOLDSBURG (BELGIË)



Andere textuurspuit- 
toestellen in de kijker

Debiet
“Ook de debietregeling had ik snel onder de knie. Aanvankelijk 
raakte te veel materiaal de muur, waardoor het afketste. 
Het debiet lag dus te hoog. Toen ik het debiet verminderde, 
ging het perfect.”

Verbruik
“Het was van in het begin duidelijk dat ik minder materiaal zou 
verbruiken dan als ik deze klus manueel zou doen. Uiteindelijk 
verbruikte ik zo’n 25% minder materiaal dan verwacht.”

Snelheid
“Normaal gezien zou ik voor deze klus een volledige dag 
uittrekken, maar nu was het werk in amper een halve dag 
geklaard. Het toestel was na afloop bovendien snel en  
makkelijk schoon te maken.”

Afwerking
“Om het perfecte spuitpatroon te bekomen, gebruikte ik het 
nieuwe STX-pistool en het FineFinish Disc-systeem. Dat heeft 
er mee voor gezorgd dat de klus zo vlot verlopen is, met heel 
weinig behandeling achteraf.”

T-Max™ 506 en 657

De kleine broertjes van de T-Max 6912. Veelzijdig en 
uiterst geschikt voor zowel airless materialen als deco-
ratieve afwerkingen. Voor korrelgroottes tot 1 mm.

RTX™ 5500 PI (Pro Interior)  
en PX (Pro Exterior)

Compacte, maar krachtige textuurspuittoestellen die 
materialen met korrelgroottes tot 3 mm aankunnen. 
Ideaal voor grotere woningbouwprojecten. 

FastFinish- 
trechterpistool 

Samen met de FastFinish-
luchtcompressor dé oplossing 
voor uw kleinere klussen.  
Spuit akoestisch pleisterwerk, 
gipsmortel, brandwerende  
verf, dekverf en veel meer.
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“De T-Max 6912 biedt interessante mogelijkheden voor 

verschillende afwerkingstoepassingen. Het is minder 

vermoeiend dan een textuurlaag manueel aanbrengen en je 

bespaart zowel tijd als materiaal. Ik kan het toestel alleen 

maar aanbevelen!”

Het verdict van Jef
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VIJF UITSPRAKEN DIE  
VOORGOED VERLEDEN TIJD ZIJN

WERK SLIMMER MET DE BLUELINK-APP

Jobs optimaal inplannen, correcte offertes maken, de 

juiste hoeveelheid verf meenemen naar elke werf, op  

tijd verf bestellen … Bij uw job komt meer kijken dan 

enkel schilderen en verfspuiten. Dankzij de BlueLink-

app pakt u elk aspect van uw job efficiënter aan en 

behoren deze uitspraken voorgoed tot het verleden …

3  “Hoezo, we zitten door  
onze verfvoorraad?!”

De app houdt bij hoeveel verf u verbruikt bij uw jobs. Zo weet 
u perfect hoeveel verf u elke dag moet meenemen naar elke 
werf en wanneer het tijd is om nieuwe verf te bestellen.

4  “Oei, heb ik een onderhoud  
overgeslagen?”

Grondig onderhoud verlengt de levensduur van uw toestellen. 
In de app kunt u instellen wanneer elk toestel op onderhoud 
moet. De app zal er u zelfs tijdig aan herinneren.

5  “Waar is de dichtstbijzijnde  
distributeur hier?”

Aan een klus bezig en u kent de buurt niet? En net nu hebt u 
een vervangstuk nodig? Op basis van uw locatie toont de app 
u de dichtstbijzijnde Graco-distributeurs.

1  “Ik dacht dat  
dat toestel hier stond?!”

U wilt vertrekken naar een werf, maar vindt uw toestel niet? 
Heeft een collega het al mee? Of staat het nog op een 
andere werf? Verbind uw toestellen met de app en u kunt ze 
meteen lokaliseren.

2  “Dat is toch meer werk  
dan ik voorzien had”

Van het aantal werkdagen tot de hoeveelheid verf … Door uw 
vorige jobs in de app te bekijken, kunt u uw volgende jobs niet 
alleen beter inplannen, maar ook correcte offertes maken.
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Word lid van de Contractor Club en 

registreer uw Graco-spuittoestel. Dan 

maakt u kans op een iPhone 11, ideaal 

om ten volle van de voordelen van de 

BlueLink-app te genieten. 

1. Surf naar www.contractorclub.com/win

2. Vul uw gegevens en die van uw toestel(len) in

3. Download de BlueLink-app voor iOS of Android

4. Creëer een account in de BlueLink-app

5. Elke maand valt één gelukkige in de prijzen

Registreer uw toestel en win een iPhone 11

Alle BlueLink-toestellen op een rijtje

• FinishPro™ II 595 (PC Series)
• 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)
• 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)
• Mark Max™ IV  

(Standard Series & ProContractor Series)
• Mark Max™ V  

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

(Standard Series & ProContractor Series)
• Mark Max™ X  

(Standard Series & ProContractor Series)
Met de BlueLink-app kan ik niet alleen 

de druk controleren, de app biedt zoveel 
meer! Zo kan ik altijd en overal het 

verfverbruik per werf zien, een echte hulp 
om offertes voor toekomstige opdrachten 

te maken. Ik zou deze app graag op al 
mijn Graco-toestellen gebruiken.

DMITRY KLIMOV, REPAIRSCO, RUSLAND

Hoe werkt het?

Download  
de BlueLink-app 

voor iOS of Android

Connecteer uw 

Graco-toestel(len)  

via bluetooth

Registreer u om 

van alle features 

gebruik te maken

1 2 3
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In de kijker

GRACO EN SAYPE SLAAN DE  
HANDEN IN ELKAAR VOOR BEYOND WALLS

IN THE MIX

Vorige zomer was het niet de Eiffeltoren,  

wel het grasperk ervoor dat enkele dagen 

alle aandacht trok. De reden? Het kunstwerk 

‘Beyond Walls’ van de Franse kunstenaar 

Saype. De link met Graco? Saype maakte het 

imposante werk met een Ultra HandHeld™ 

en een Ultra Max™ II 795. Dit heeft hij over 

zijn project te vertellen ...

saype_artiste

www.saype-artiste.com

“Het werk van 15.000 m² vervaagt   
naarmate het gras teruggroeit.”

“Gezien de strikte timing, kon ik me geen materiaal  breuk 
veroorloven. Met Graco kan ik op beide oren slapen.”

“Zo’n werk op zo’n korte tijd maken?  
Dat kan alleen als je airless verfspuit! ”

“Graco-toestellen zijn stevig gebouwd en makkelijk  
in gebruik ... alles wat ik van een spuittoestel verwacht.”

“Ik heb de verf voor dit project zelf  
ontwikkeld. Ze is 100% biologisch afbreekbaar."

ID

SAYPE

• Artiestennaam van  

Guillaume Legros

• Geboren in 1989 in  

Belfort (Frankrijk)

• Begon met graffiti  

op zijn veertiende

• Nu vooral bekend om 

zijn ‘Land Art’ (enorme 

grasschilderingen)



15

Deel uw verhaal

UW VERHAAL  
IN DIT MAGAZINE?

Social media

 GESPOT OP INSTAGRAM

Geen betere manier om potentiële klanten te overtuigen, dan 
te tonen wat u dagelijks doet. En geen betere app om dat te 
doen dan Instagram. Ook wij nemen geregeld een kijkje op 
Instagram en zetten onze ‘ambassadeurs’ graag in de kijker 
in dit magazine.

 
Wilt u zelf eens met een foto in ons magazine verschijnen?  
Deel uw projecten op Instagram met de hashtag 
#gracocontractorclub en #gracopaintsprayer

Zweert u bij verfspuiten? Of kiest u in bepaalde gevallen toch voor 
de klassieke verfborstel? En gebruikt u ook al eens een roller? We 
zijn heel erg benieuwd naar hoe u uw projecten aanpakt. En daar 
zetten we graag een exclusieve Graco-goodiebag tegenover.

 Vul de enquête in op www.graco.com/survey 
en maak kans op een exclusieve Graco-goodiebag

Jullie ervaringen met Graco vormen het hart van dit 
magazine. Hebt u er een project opzitten waar u trots 
op bent? Of hebt u een klus in een recordtempo afge-
werkt dankzij uw Graco-toestel? Laat het ons weten! 
Wie weet verschijnt uw verhaal in onze volgende editie 
en prijkt uw foto op de cover.

1  Surf naar www.graco.com/contractorstory

2  Leg uw project in enkele zinnen uit

3  Wij contacteren u voor de verdere stappen

Maak  
kans op een  

exclusieve Graco-
goodiebag



WWW.GRACO.COM/CONTRACTORPCGUN

KIES UW FORMAAT. 
KRIJG ELKE KLUS VOOR ELKAAR.

MEER MOGELIJKHEDEN OM TE SPUITEN

Contractor PC-pistool Contractor PC Compact-pistool

Contractor PC Compact-pistool,
25% lichter en 25% kleiner.

De hele dag spuiten met minder 
vermoeidheid.

Nieuwe, dunne BlueMax™ II-
hulpslang voor meer flexibiliteit 

en betere bediening van het 
pistool.

ProConnect™- naald patroon
kan compleet op de werf

worden vervangen, binnen 
enkele seconden.

NIEUW

COMFORT FLEXIBILITEIT SNELHEID

EEN VAN DE LICHTSTE EN MEEST COMFORTABELE SPUITPISTOLEN OOIT

CONTRACTOR PC COMPACT-PISTOOL


