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Graco is wereldleider op het gebied van 

materiaalbehandelingssystemen en -componenten. 
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vloeistoffen en viskeuze materialen. Graco heeft 
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CORONA DOET 
DISTRIBUTEURS  
INNOVEREN

Bij Graco staan we elke 
dag paraat om u meer dan 

ooit te ondersteunen tijdens 
deze moeilijke tijden.

SAMEN DE 
CORONACRISIS DOOR

10

2020 was een ongewoon jaar. Ook onze sector bleef niet gespaard 
van de gevolgen van het coronavirus. Maar hoe groot de uitdagingen 
ook waren, zowel bij distributeurs als bij schilders en andere 
vakmannen zagen we een enorme passie en veerkracht om zich door 
de crisis te werken.

In 2021 ondersteunen wij u meer dan ooit! We geven u de kracht om 
uw job nog beter, nog veiliger, nog efficiënter te kunnen uitvoeren. Hoe 
we dat doen, leest u in dit nummer van het ContractorMag. 

You’ve got the POWER!

Pieter De Swerts 
CED Trade Marketing Manager EMEA 
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YOU’VE GOT THE POWER
Met onze A+ Service willen we u elke keer opnieuw de allerbeste ervaring bieden. 

In 2021 gaan we nog een stapje verder. We geven u meer dan ooit de ‘power’ om 

jobs aan te pakken zoals u wilt. Met de producten die u wilt, met de service die 

u verdient, met de info die u nodig hebt en met meer vrijheid. Kortom, in 2021 … 

You’ve got the power!

The Power of Innovation

Innoveren staat hoog op onze agenda en dat 
zal zo blijven. We verbeteren niet alleen continu 
onze bestaande toestellen, we brengen ook 
nieuwe producten op de markt waardoor u uw 
jobs nóg sneller, makkelijker, veiliger en efficiënter 
kunt afwerken. Onze nieuwe PowerFill™-pomp 
is er een mooi voorbeeld van, een echte game-
changer in gipsplaatafwerking. Aan alle stuka-
doors: afspraak op pagina 6 en verder.

Vanaf de zomer trekken we met de Power Tour door Europa. Het is de uitgelezen kans om onze nieuwe 
toestellen live te ontdekken en aan het werk te zien. Kom ons zeker een bezoekje brengen!

• Leerrijke demo’s van nieuwe toestellen 

• Zelf nieuwe toestellen uitproberen

• Professioneel advies van Graco-experts

• Een aangenaam praatje met concullega’s

Benieuwd wanneer we bij u in de buurt zijn? Check de kalender op www.graco.com/powertour

Bezoek ons tijdens de ‘Power Tour’

SAVE  
THE DATE
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Om onze loyale klanten te bedanken, geven we 500 ‘Power Packages’ 

weg. Interesse in zo’n goodie bag met petje, t-shirt en andere leuke gad-

gets? Neem deel aan onze enquête, laat ons weten via welke kanalen u 

ons volgt en wie weet sleept u er eentje in de wacht. 

Alle info op www.graco.com/survey

Vul onze enquête in en win 
een ‘Power Package’

The Power of Service

Wie voor Graco kiest, kiest niet alleen voor hoogwaardige toestellen die jarenlang 
meegaan, maar ook voor de service van onze distributeurs. Uitdagende tijden zoals de 
coronacrisis veranderen daar niks aan. Van productinformatie geven tot herstellingen 
uitvoeren, onze distributeurs moesten zich in 2020 heruitvinden. Op pagina 10 en 11 
leest u het verhaal van twee distributeurs die goed inspeelden op de situatie van het 
afgelopen jaar.

The Power of Freedom

Een job efficiënt aanpakken, is niet altijd evident. Voor toestellen op elektriciteit bent u bijvoor-
beeld afhankelijk van de aanwezigheid van stopcontacten. En als die er zijn, dan bent u – letter-
lijk – gebonden aan het snoer van uw toestel. Daarom zetten we ook volop in op toestellen met 
een batterij. We zagen het succes van onze HandHeld-toestellen, en brengen het nu naar onze 
grotere toestellen. Ontdek de snoerloze GX21 en Classic 390 PC vanaf pagina 12.

The Power of Knowledge

Kennis is macht, ook als het op verfspuiten aankomt. Wie 
zijn toestel van binnen en van buiten kent, kan er vlot mee 
aan de slag en haalt er het maximum uit. Net daarom 
organiseren wij en onze distributeurs geregeld  trainingen. 
Maar in tijden van corona is dat moeilijk. In heel wat landen 
waren er strenge lockdowns en waren samenkomsten 
verboden. Daarom gingen we meer dan ooit digitaal. Meer 
over onze digitale aanpak op pagina 16 en 17.
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NOOIT MEER HANDMATIG 
VOEGPASTA POMPEN

NIEUW: EEN BLIK OP DE REVOLUTIONAIRE  POWERFILL™-POMP

Gipsplaten afwerken … Het vraagt niet alleen veel expertise, het is ook hard labeur. Wie dag in dag  

uit voegpasta in een vulbak, in een banjo of op een spaarbord pompt, zal dat bevestigen. Om die reden 

ontwierp Graco de PowerFill. Het is de eerste pomp voor voegpasta die met een batterij aangedreven wordt. 

Een revolutie in gipsplaatafwerking!

Eén pomp, drie grote voordelen

Voor meer informatie, surf naar www.graco.com/powerfill 

U bespaart  
enorm veel tijd

Uw afwerkingsgereedschap is sneller en 
makkelijker gevuld dan met een handma-
tige vulpomp. Elke keer opnieuw. 

U voorkomt rug-  
en spierblessures

U vult uw afwerkingsgereedschap met 
een simpele druk op de knop. Gedaan 
met bukken en handmatig pompen! 

U kunt (grotere) jobs  
beter afwerken

U kunt elke job tot in de puntjes afwerken. 
En doordat uw productiviteit verhoogt, 
kunt u meer en grotere projecten aan.
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Standard 
series 

Voor residentiële 

en verbouwings-

projecten

 

Pro Series  
3.5

Voor grote  

residentiële en 

commerciële 

projecten (Ideaal 
voor hoge em-
mers)

Beschikbaar in 3 versies

 Krachtige 18V Max Li-Ionbatterij
 De PowerFill wordt aangedreven door een 18V Max 

Li-Ionbatterij van DeWalt®. Per laadbeurt – die slechts 35 
minuten duurt – kunt u tot 200 liter voegpasta pompen.

 Ergonomisch ontwerp
 Dankzij de hoge vulbuis vult u uw vulbak of spaarbord 

zonder u te bukken. Om uw  automatische taper te 
vullen, kunt u snel en makkelijk de zwanenhals installeren, 
zonder hulpstukken.

 SmartControl met Precision Fill
 Het vullen zelf kan manueel of automatisch. Druk op de 

knop tot uw vulbak, spaarbord, banjo of automatische 
taper gevuld is of stel uw gewenste hoeveelheid in en laat 
de Precision Fill-technologie z’n werk doen.

 Duurzame Powerstroke-pomp
 De Powerstroke™-pomp van aluminium en roestvrij staal 

gaat tot vier keer langer mee dan een handpomp. En met 
het ProConnect®-systeem vervangt u de pomp zelf in 
enkele seconden.

 Instelbare, borstelloze DC-motor
 De PowerFill heeft een borstelloze DC-motor met de 

ProControl™-technologie. Zo kunt u op de snelheid 
werken die u wenst en hebt u altijd maximale controle 
over de materiaaluitvoer.

 Stabiele en aanpasbare poot
 U past de poot snel en zonder hulpstukken aan de 

emmerhoogte aan. De grote voet zorgt ervoor dat de 
PowerFill altijd stabiel staat.

Pro Series  
3.5 XL

Ideaal voor hoge emmers 

Voor grote residentiële  

en commerciële  

projecten
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“Met de PowerFill kan ik al mijn tools snel,  
makkelijk en precies vullen. Zo bespaar ik veel tijd.”
RICCARDO AURILIO – EIGENAAR VAN AURILIO RICCARDO TROCKENBAU – PAINTEN, DUITSLAND

“Een banjo vullen kan echt vermoeiend zijn.  
De PowerFill maakt dat proces een stuk eenvoudiger!”
PIOTR SLUSARCZYK – EIGENAAR VAN FRB SLUSARCZYK – WRZĄSOWICE, POLENK

R
iccardo testte de PowerFill 30 uur en 
pompte er meer dan 500 liter voegpas-
ta (Knauf Fill and Finish) mee. Hij is zeer 
enthousiast als we naar zijn mening 

vragen: “Ik vulde met de PowerFill verschillende 
tools, van verschillende merken. Ik kon ze al-
lemaal snel, makkelijk en precies vullen, met 
dank aan de Precision Fill-technologie. Zo be-
spaarde ik veel tijd.”

P
iotr gebruikte de PowerFill 20 mi-
nuten en pompte er zo’n 15 liter 
voegpasta (Rigips Premium Light) 
mee. Het was genoeg om hem 

te overtuigen: “Een banjo vullen kan echt 
vermoeiend zijn. De PowerFill maakt dat 
proces een stuk eenvoudiger. Het is een 
robuust product, eenvoudig te gebruiken 
en reinigen. Ja, ik zou het zeker aan mijn 
machinepark willen toevoegen.”

Voor u getest

 
“Als je een PowerFill hebt, gebruik je je handpomp gewoon niet 
meer. Nooit meer.” 
Joris De Smit – Eigenaar van Stuca – Veerle, België

Scan de QR-code hiernaast om Joris met de PowerFill aan 
het werk te zien.

“Als je een PowerFill hebt, gebruik 
je je handpomp gewoon niet 
meer. Nooit meer.” 
Joris De Smit – Eigenaar van Stuca – Veerle, België

Scan de QR-code hiernaast om Joris  
met de PowerFill aan het werk te zien.
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Gipsplaatafwerking kan op verschillende niveaus, de zogenaamde Q-levels. Van alleen de naden en 

schroeven wegwerken (Q1) tot een textuur- of verflaag over de hele wand (Q4) … Bij Graco vindt u een 

oplossing voor elk niveau.

Pleisterspanen en plamuurmessen

Onze ProSurface-pleisterspanen, -plamuurmessen en -verlengstukken zijn de ideale aanvulling op uw PowerFill-
pomp. Koop ze apart of in een samengestelde kit met handige opbergkoffer.

Continuous Flow System (CFS)

Met een trechter voor voegpasta en een automatische 
taper voor voegband, is de CFS de ultieme oplossing 
om gipsplaatafwerking volledig te automatiseren. In één 
beweging brengt u zowel de pasta als de voegband 
aan. Aangezien het toestel continu pasta blijft voeden, 
kunt u langer doorwerken zonder te moeten bijvullen. 

HD 3-in-1-spuittoestellen

Verf, zware coatings of textuurmateriaal, met onze HD 
3-in-1-spuittoestellen spuit u ze allemaal even vlot. 
Met keuze uit de Mark HD (elektrisch), GMax (benzine) 
en DutyMax (hydralisch) vindt u altijd een toestel 
dat bij u past. 

Gipsplaatafwerking van Q1 tot Q4,  
samen met Graco

Smoothing kit
• Pleisterspanen van 25, 35, 45, 60, 80 en 100 cm

• Verlengstuk van 200 cm

Gipsplaatafwerking

Uw vaardigheden

Onze oplossingen

Sterk werk

Q1

Q1 Q3

Q2

Q2 Q4

Q3 Q4

Drywall kit
• Pleisterspanen van 25, 35, 45 en 60 cm

• Plamuurmessen van 10 en 15 cm

• Verlengstuk van 100 cm
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CORONA DOET DISTRIBUTEURS INNOVEREN
Het was een uitdagend jaar voor iedereen in onze sector, ook voor de Graco-distributeurs.  

Gelukkig maakten veel distributeurs van de coronacrisis gebruik om te vernieuwen. Wij lichten er twee uit.

V
an iPhones en iPads voor de 
verkopers tot een website met 
responsive design … Bij Far-
ben Morscher weten ze wat 

een digitale aanpak is. “Corona heeft 
die digital shift nog versneld”, zegt 
Marketing- en Communicatie Manager 
Martin Hefel.

“We zien dat de smartphone voor veel 
schilders een belangrijk werkinstru-
ment is”, zegt Martin. “Ze doen er bijna 
alles mee: websites bezoeken, video’s 
bekijken, producten bestellen. Hebben 
ze een vraag of een probleem met hun 
machine, dan zullen ze daar ook foto’s 

en video’s van doorsturen. Daarom 
heeft onze website een responsive 
design en hebben we onze webshop 
geoptimaliseerd.”

Meer online consulting
Door corona kwam het gebruik van 
digitale tools in een stroomversnel-
ling. Martin: “Vooral onze jonge mensen 
maken er veel sneller en veel meer 
gebruik van. Voor hen gebeurt verkoop 
en ondersteuning niet enkel face-to-
face. Ze sturen ook presentaties, video’s 
en documenten door. Zeker tijdens 
corona hebben we meer aan online 
consulting gedaan.”

Snel geholpen
Een aanpak die loont, zo blijkt. “Onlangs 
kregen we een oproep van een Zweeds 
nummer, een schilder die een offerte 
vroeg. Vreemd dat iemand uit Zweden 
bij ons een offerte aanvraagt, vond onze 
verkoper. Maar hij stuurde de offerte 
door. Een half uur later bevestigde de 
schilder zijn aankoop en vroeg hij of 
de machine die dag nog geleverd kon 
worden. Bleek dat hij een grote opdracht 
had in Oostenrijk. Zijn machine was in 
panne gevallen en hij had geen tijd te 
verliezen. Door onze digitale manier van 
werken had die man ons gevonden en 
was hij snel geholpen. Win-win!”

MARTIN HEFEL, MARKETING- EN COMMUNICATIEMANAGER

“Tijdens corona hebben we  
meer aan online consulting gedaan”

Farben Morscher
• Familiebedrijf 

• Bestaat meer dan 60 jaar

• 20 winkels in Oostenrijk

• 170 medewerkers

• www.farbenmorscher.at
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“Toen we moesten sluiten, hebben we 

de tijd ook gebruikt om te investeren 

in onze faciliteit in Slough. We hebben 

er een heus 'Spray Theatre' gebouwd, 

waar onze trainers cursussen over 

verfspuiten kunnen geven. Graco werk-

te mee aan het concept.”

Spray Theatre

O
ok bij Dulux heeft corona de 
manier van werken veranderd. 
Vickie Mather, hoofd van Du-
lux Academy en Dulux Select 

Decorators legt uit hoe ze professionele 
schilders het voorbije jaar ondersteun-
den.

Gratis online workshops
“Met Dulux Academy Live lanceerden 
we een reeks gratis online trainings-
workshops, als vervanging van onze 
face-to-face cursussen. In interactieve 
sessies via videoconferentie delen onze 
deskundige trainers hun kennis en 
praktisch advies. De populariteit van 
de sessies toont dat hier echt nood 
aan is. In 2021 gaan we daar dus 
zeker mee verder.”

Dulux Academy Podcast
“We zijn gestart met The Dulux 
Academy Podcast: Life as a decorator. 
Daarin bespreken we met schilders 
hoe zij de crisis beleven. Elke aflevering 
duurt een half uur en geeft ze de kans 
om zowel zakelijke tips als persoon-

lijke verhalen te delen. De onderwerpen 
variëren van mentaal welzijn, over 
best practices tot tips om de busi-
ness op te bouwen.”

Praktische richtlijnen
“Via onze Facebook-groep Dulux 
Select Decorators stelden we 
vast dat veel schilders het moei-
lijk hadden met de steeds verande-
rende voorschriften en -beperkingen. 
Daarop hebben we besloten prakti-
sche richtlijnen te voorzien over hoe 
ze veilig hun job konden uitoefenen 
en hoe ze daar met hun klanten over 
konden communiceren.”

Onder meer Sam van Costa Decora-
tion was daar enorm mee geholpen. 
Sam: “Die posters met veiligheidsvoor-
schriften waren geweldig! Ik zag in één 
oogopslag welke voorschriften ik moest 
volgen én kon klanten geruststellen 
dat ik ook met hún veiligheid rekening 
hield. Dankzij Dulux Select Decorators 
had ik het vertrouwen om terug aan 
de slag te gaan!”

VICKIE MATHER,  HOOFD VAN DULUX ACADEMY EN DULUX SELECT DECORATORS

“Online trainingsworkshops vervangen  
onze face-to-face cursussen”

De posters van Dulux Select 
Decorators tonen schil-
ders welke voorschriften ze 
moeten volgen. 

The Dulux Academy Podcast 
geeft schilders een stem 
tijdens de crisis.
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BEWEZEN PRESTATIES, 
ONGEËVENAARDE VRIJHEID
Gereedschap op batterijen wint aan populariteit. Er wordt zelfs verwacht dat het gebruik ervan zal verdubbelen 

tegen 2025. Ook bij Graco zien we hoe succesvol onze HandHeld-toestellen met een batterij zijn. Hoog tijd dat we die 

revolutionaire technologie – inclusief alle voordelen van de batterij – naar onze grotere toestellen brengen, dachten we. En 

dus presenteren we … de GX21 Cordless en Classic 390 PC Cordless.

Prestaties

Op heel wat werven zorgt (het gebrek 
aan) stroom voor problemen. U kunt 
dan kiezen voor een generator, maar 
die zijn vaak duur, luid en zwaar. Nu 
kunt u ook kiezen voor een spuittoestel 
op batterijen. Zo bent u op elk moment 
zeker van stroom, vermijdt u stroomsto-
ringen – en dus schade aan uw toestel 
– en moet u de stroom niet delen met 
andere vakmannen.

Vrijheid

Toestellen met een snoer beperken uw 
bewegingsvrijheid, want u bent op elk 
moment gebonden aan uw (verleng)
kabel naar het stopcontact of generator. 
Een spuittoestel op batterijen geeft u 
dezelfde prestaties, maar met véél meer 
vrijheid. U hoeft niet meer te zoeken 
naar stopcontacten of te zeulen met een 
verlengkabel of een generator!

Veiligheid

Eén derde van alle verwondingen op een 
werf ontstaat door uitglijden, struikelen 
en vallen. Met kabels die her en der 
liggen, is het vaak niet lang zoeken naar 
de oorzaak. Een toestel op batterijen 
neemt dat risico weg. Nog een plus-
punt op vlak van veiligheid: u hebt geen 
luide generator met ongezonde uitlaat-
gassen meer nodig.

1 2 3

Waarom schilders voor een batterijgedreven spuittoestel kiezen

Wereldwijd wordt de Ultra HandHeld met batterij – 
ons spuitpistool voor touch-ups en kleine jobs – maar 
liefst 4x meer verkocht dan de variant met snoer.4x

Ideaal voor touch-

ups, deuren, kasten, 

omheiningen enz.

Materialen op waterbasis 

(Ultra) of materialen op 

water- én solventbasis 

(UltraMax)

Max. 1,25 l per verfbeker

Max. spuittip: 0,016”

Max. druk: 138 bar
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U kunt de nieuwe Classic 390 PC Cordless uitbreiden met de al even nieuwe Airless 
Finishing Kit. De kit bestaat uit een hopper van 5,7 liter, een extra FFLP 210-spuittip, een 
dunne hulpslang van 0,9 m, een kortere slang van 7,5 m en twee extra filters voor zowel 
het pistool als de pomp. Deze kit geeft u de mogelijkheid om al uw projecten af te ronden 
met de fijnste afwerking, waar en wanneer u maar wilt.

Liever eerst de details van de Classic 390 PC Cordless ontdekken? 
Op de volgende pagina’s vergelijken we hem met de de GX21 Cordless.  
Zo weet u meteen welk toestel het best bij u past.

Ontdek ook de nieuwe Airless Finishing Kit 

Wat hebben de nieuwe GX21 Cordless  
en Classic 390 PC Cordless gemeen?

Krachtige, borstelloze DC-motor

De krachtige borstelloze motor zorgt voor 
een langere batterijduur. Door z’n lichte 
gewicht en compacte omvang zijn de 
toestellen makkelijk te verplaatsen.

FlexVolt-batterijen  
van DeWalt®

We leveren de toestellen met 
twee 54V 6,0 Ah FlexVolt-batte-
rijen van DeWalt®. Met één batterij 
kunt u tot 11,5 liter verf spuiten. 
Opladen doet u met de meege-
leverde snellader, in minder 
dan 60 minuten.

RAC X™ Low Pressure SwitchTips™

Standaard meegeleverd: onze RAC X™ Low Pressure 
SwitchTips™. Ze garanderen niet alleen een piekfijne 
afwerking, spuiten met minder druk komt de batterijduur 
ten goede en zorgt voor minder overspray.

Flexibele aanzuigslang

De flexibele aanzuigslang zorgt ervoor dat 
u makkelijk elke verfemmer bereikt en de 
verf er rechtsreeks uit kunt zuigen. Boven-
dien is ze makkelijk schoon te maken. 

Sterk stalen frame

Het stalen frame maakt de GX21 Cordless 
en 390 Cordless bestand tegen het harde 
leven van de werf, zonder de toestellen 
zwaar te maken.
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NIEUW

THE POWER OF … FREEDOM

De GX21 Cordless is heel compact en draagbaar. 
Ideaal voor kleine flats waar er geen stroom is en voor 
onderhoudsklussen in bedrijven.
PAOLO MAIETTA EN SIMONE CARUSO   I   EIGENAARS VAN EDIL AIRLESS ITALIA, MARCIANISE, ITALIË

GX21 Cordless

Trouwe metgezel voor kleinere schilderklussen

De ProX™-zuigerpomp 
is een zeer duurzame 
zuigerpomp, met een 
lange levensduur.

Ideaal voor kleinere residentiële 

renovatie- en nieuwbouwprojecten

 

Materialen op water- en oliebasis 

(binnenverven, primers, beitsen, 

acrylverf, email, latex enz.)

 

Max. debiet: 1,8  l/min

Max. spuittip: 0,021”

Max. druk: 207 bar

Dankzij het ProXChange™-
systeem kunt u de pomp 
snel en zonder hulp-
stukken vervangen.

Met de flexibele 
aanzuigslang zuigt u 

de verf rechtstreeks uit 
verfemmers van 1 tot 30 liter.

Het compacte design en 
lichte gewicht maken 

de GX21 Cordless 
extreem draagbaar.

Voor meer informatie, surf naar www.graco.com/cordless
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Ik hou van de flexibiliteit en de fijne afwerking die de 
Classic 390 PC Cordless mij biedt. En er is geen snoer 
dat pasgeverfde deurkozijnen kan raken.
FABIAN BAUERSACHS   I   EIGENAAR VAN MALERGESCHÄFT BAUERSACHS, RÖDENTAL, DUITSLAND

Classic 390 PC Cordless

Krachtig werkpaard voor binnen en buiten

Ideaal voor middelgrote woningen  

en kleine commerciële projecten,  

zowel binnen als buiten

Water- en solventgedragen en 

oliehoudende materialen

(binnen- én buitenverven, primers, 

beitsen, acrylverf, email, latex enz.)

Max. debiet: 1.8 l/min

Max. spuittip: 0,021”

Max. druk: 227 bar

De Endurance™-
zuigerpomp gaat 

minstens twee keer 
zolang mee als pompen 

van andere merken.

De Advantage-aandrijving 
heeft tandwielen van gehard 

staal die zorgen voor een 
extreem stille werking.

De ProConnect™-
technologie maakt dat u de 
pomp in één keer zonder 
hulpstukken vervangt.

De EasyOut™-pompfilter 
vermindert verstoppingen 
en garandeert een hoog-
waardige afwerking.

Voor meer informatie, surf naar www.graco.com/cordless
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GRACO GAAT 
MEER DAN 
OOIT DIGITAAL
De coronacrisis heeft een enorme impact op ons professionele 

leven. Zo was het in 2020 moeilijk – of zelfs verboden –  om 

een distributeur te bezoeken of om een training face-to-face te 

volgen. Om u toch van de nodige info te voorzien,  ging Graco in 

2020 meer dan ooit digitaal. En gezien het succes, blijven we dat 

ook de komende jaren doen.

Online  
trainingen

Omdat face-to-face trainingen 
in heel wat landen niet moge-
lijk waren, lanceerden we een 
pak nieuwe online trainingen 
en webinars – onder meer over 
toestellen correct installeren, 
gebruiken, onderhouden en 
kuisen. Nog niet gezien? U vindt 
ze op www.graco.com/onlinetrai-
ning, in verschillende talen.

Social  
Media

Heel wat schilders volgen ons 
op social media. In 2020 is dat 
aantal alleen maar toegenomen. 
Het is dan ook logisch dat we die 
kanalen gebruiken om u te inspi-
reren en op de hoogte te houden 
van alle nieuwigheden. Via onze 
social media kunt u ons bovendien 
makkelijk contacteren en geregeld 
deelnemen aan leuke wedstrijden.

Deelt u een foto of video? 
Vergeet ons zeker niet te 
taggen: #gracocontractorclub en 
#gracopaintsprayer

Nieuwe  
website

In het Engels was hij er al even, 
in de andere talen is hij sinds 
deze maand beschikbaar: de 
nieuwe Graco-website. De 
opvallendste nieuwigheid is 
ongetwijfeld onze chatbot. Hebt 
u een vraag over een product of 
technische ondersteuning nodig? 
Onze virtuele assistent helpt 
u graag op weg.

Onze chatbot voerde ondertussen al 
meer dan 5000 conversaties.

@GracoContractorClub
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Bij Graco willen we onze service steeds verbeteren en u nog beter helpen. Daarom zijn we gestart 
met de ontwikkeling van een gloednieuwe Graco Contractor Equipment App. Wilt u snel weten 
hoe u uw projecten nog vlotter en beter uitvoert? En hoe u het maximum uit uw toestel haalt? 
In de nieuwe Graco Contractor Equipment App zult u meteen zien welke accessoires er bij uw 
toestel passen. Waar u ook bent, wanneer u de info ook nodig hebt. 

Coming soon: de nieuwe Graco Contractor Equipment App

Vind nog vlotter het juiste 
accessoire voor uw toestel en job

Accessoires in de kijker

Zoek 24/7 op applicatie, productnaam, trefwoord of artikelnummer

Vind de recentste info over spuittoestellen, accessoires en vervangstukken

Sla uw favorieten op en/of deel ze via e-mail, sms of WhatsApp

Jetroller
Geen tijd om af te plakken? Met de JetRoller 
combineert u de kwaliteit van rollen met de 
snelheid van spuiten!

• 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)

CleanShot
Gebruikt u soms een verlengstuk? Spat of druppelt er 
soms verf uit de spuittip? Een CleanShot™ verhelpt 
dat probleem makkelijk. 

• Elimineert spatten en druppels uit de tip
• Kan op elk tipverlengstuk geplaatst worden
• Kan 360° gedraaid worden om altijd loodrecht te spuiten

1

2

3

Blijf op de hoogte 
via www.graco.com/ 

contractorapp 
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Desinfecterende spuittoestellen 
Winkelkarren, zitjes in voetbalstadia, 
schoolbanken, hotelkamers, toiletten, 
zwembaden … Om de verspreiding van 
corona tegen te gaan, is het cruciaal 
ze snel en grondig te ontsmetten. Dat 
is exact wat onze nieuwe SaniSpray 
HP-reeks doet! Het zijn de eerste airless 
spuittoestellen ter wereld die specifiek 
gemaakt zijn om desinfectie-, ontsmet-
tings- of ontgeuringsmiddelen 
te vernevelen. 

De SaniSpray HP-familie  
blijft uitbreiden
De noodzaak om te desinfecteren en te 
ontsmetten zal er altijd zijn. We blijven 
dan ook nieuwe toestellen lanceren in 
deze productcategorie. De elektrosta-
tische SaniSpray HP20 HandHeld en 
onze rugzakoplossing zijn de nieuwste 
telgen in de SaniSpray HP-familie.

SaniSpray HP:  
ook iets voor u?
SaniSpray HP kan handig van pas 
komen om uw eigen materiaal te 
ontsmetten. Of misschien kunt u 
voortaan ook ontsmettingsopdrachten 
aannemen en uw business een 
extra boost geven. 

Voor meer info, surf naar  
www.graco.com/sanisprayhpsolution.

In de kijker

SAMEN TEGEN CORONA, 
MET DE SANISPRAY-SPUITTOESTELLEN

IN THE MIX

SANISPRAY HP-KLANTEN AAN HET WOORD
Heel wat bedrijven uit verschillende sectoren ontdekten al de meerwaarde van de SaniSpray HP.  
Eén van hen is Gwalia Healthcare. Scan de QR-code om het filmpje te bekijken.

Door de wereldwijde opkomst van corona is er plots een enorme behoefte ontstaan om (grote) oppervlakken snel en 

doeltreffend te desinfecteren. Ons antwoord? De SaniSprayTM HP-reeks.

Gwalia Healthcare gebruikt  

de SaniSpray airless spuittoestellen  

De SaniSpray HP-reeks 
is gebaseerd op de 

toestellen waarmee u 
al vertrouwd bent.
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Social media

“DANKZIJ SOCIAL MEDIA HEB IK  
EEN GROEI GEKEND VAN 20 TOT 30%”

WORD LID VAN DE CONTRACTOR CLUB

Wij nemen geregeld een kijkje op social 
media en zetten onze ‘ambassadeurs’ 
graag in de kijker. Ons oog viel deze 
keer op Emanuele Imparato uit Napels. 
Emanuele: “Dankzij de uitstekende 
machines van Graco kan ik sneller werken 
én een piekfijn resultaat afleveren. Dat deel 
ik dan op Instagram, Facebook en TikTok. 
Onder meer daardoor heb ik een groei 
gekend van 20 tot 30%.”

EMANUELE IMPARATO

• Gips- en decoratiewerken 

• Bedrijf met 5 medewerkers

• Gevestigd in Napels, Italië

Registreer uw Graco-toestel vandaag nog

Wilt u ook eens in ons magazine verschijnen? 
Deel uw projecten op social media met de hashtag  

#gracocontractorclub en #gracopaintsprayer.

GRATIS 
SYSTAINER

Wilt u op de eerste rij zitten voor de laatste nieuwtjes van Graco? Dat kan 
door lid te worden van onze Contractor Club, een club uitsluitend voor 
Graco-professionals zoals u. Bovendien ontvangt u nu een handige systainer 
met Graco-goodies, helemaal gratis. Waar wacht u nog op?!

TIP! U kunt niet enkel nieuwe toestellen registreren. Ook toestellen die al enkele jaren oud zijn, kunt u nog registreren.

1  Surf naar www.contractorclub.com/register

2  Vul de gegevens in om uw toestel te registreren

3  Ontvang uw gratis systainer met Graco-goodies

4  Geniet van alle andere voordelen als lid



ONTDEK ALLE DETAILS OP

WWW.GRACO.COM/POWERFILL 

PowerFill™ 3.5
De eerste batterij-aangedreven laadpomp 
voor het afwerken van gipsplaten

BESPAAR TIJD 
Bespaar tijd door al uw automatische 
taping- en afwerkingsgereedschappen 
met één druk op de knop te vullen. 

REDUCEER VERMOEIDHEID 
Geen dagelijkse vermoeidheid  
of overbelaste spieren meer,  
en geenlangdurige blessures.

VERHOOG UW WINST 
Verhoog de kwaliteit en verminder 
manuren. Bereid u voor op meer  
en grotere klussen!


