KlusWijs muurverf

10 liter. Verkrijgbaar in wit.
Goed dekkend. Licht afwasbaar.
Schrobvastheidsklasse 4*.

goed

van 22.99 voor

19.99

10 liter

MERKEN
SPECIAL

KlusWijs dubbeldekker
10 liter. In wit en RAL 9010.
Zeer goed dekkend.
Goed afwasbaar.
Schrobvastheidsklasse 2 *.

10 liter

voor jouw klus vind je bij

KLUSWIJS!

Met zorg selecteren wij
al jaren de beste merken
voor iedere klus.
Een greep uit ons assortiment
in deze merkenspecial.

beter

van 33.49 voor

28.99
DE BESTE MERKEN

Actieprijs per
liter 2.-

Actieprijs per
liter 2.90

KlusWijs premium dekker
10 liter. In wit en RAL 9010.
Uitstekend dekkend.
Zeer goed afwasbaar.
Schrobvastheidsklasse 1*.

best

van 44.99 voor

39.99

10 liter

*

Actieprijs per
liter 4.-

De schrobvastheidsklasse bepaalt hoe afwasbaar en vlekbestendig de verf is.
1 = zeer goed tot 5 = matig

20% KO RTING
OP BISO N POLY MAX

®

SUPER
STERK

DIVERSE
MATERIALEN

BINNEN
& BUITEN

2

MERKEN SPECIAL

= OOK ONLINE VERKRIJGBAAR

VOOR
DE KLEINE
KLUS

Bison Poly Max® Original Express
Original 165 gr. Van 7.75 voor 6.20
Original 430 gr. Van 12.75 voor 10.20

Bison Poly Max® High Tack Express
165 gr. Wit of transparant. Van 7.95 voor 6.35
430 gr. Wit of transparant. Van 13.- voor 10.40

Kijk ook op www.klusVWijs.nl

Anza Pro
Diamond Classic

Diamond Classic heeft een mix
van stijvere synthetische vezels en
varkensharen, deze kwast is dé keuze
van de traditionele vakman voor
terpentine lakken. De kwast bevat
varkensharen die traditioneel
gebruikt worden bij terpentine lakken.

MERKEN
SPECIAL

Geschikt voor alle lakken op terpentinebasis:
Beschikbare vormen
Beschikbare afmetingen
Rond		
8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20
Plat
1″ / 1.5″ / 2″ / 2.5″ / 3″

Anza lakset

3 rollers (2 + 1 gratis).
Verfbeugel en bakje.
Voor lakken op
terpentine- en waterbasis.

voor

WASATG
LA

5.99
4

MERKEN SPECIAL

= OOK ONLINE VERKRIJGBAAR

Anza Pro muurverfset

Anza Pro
Diamond Aqua

6-delig. 2 Anza muurverfrollers
18 cm, 1 beugel, 1 kwast maat 12,
1 verfbakje en 1 inzetbakje.

De Diamond Aqua kwast heeft een goede
verfopname en afgifte. Dit zorgt voor
snel en efficiënt werken omdat de lak
niet opdroogt in de verfborstel. De top
van deze kwast is zeer fijn waardoor je
minder strepen en een strak eindresultaat
krijgt. Met deze kwast zet je steeds de
juiste laagdikte waardoor je resultaat lang
meegaat.

voor

WASATG
LA

19.99

Geschikt voor alle lakken op waterbasis:
Beschikbare vormen
Beschikbare afmetingen
Rond		
8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20
Plat
1″ / 1.5″ / 2″ / 2.5″
Punt		
15mm / 18mm / 21mm / 25mm

Kijk ook op www.klusVWijs.nl

MERKEN
SPECIAL
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= OOK ONLINE VERKRIJGBAAR

FLEXA HELPT
LAK KIEZEN
Wanneer je je kleur hebt gekozen, is het tijd om de
juiste lak te kiezen. Je keuze hangt af van je type

REKEN UIT

HOEVEEL LITER LAK HEB IK NODIG?*
1 DEUR

750
ML
750

Ideaal voor aflak van een deur,
voor- en achterkant (10 m2).

ML

klus en/of object dat je wilt opknappen.
De Flexa Lakken zijn kras- en stootvast, sneldrogend
en dekken goed. Bovendien zijn alle Flexa lakken te
mengen in iedere denkbare kleur.

3 DEUREN

Ideaal voor aflak van drie deuren,
voor- en achterkant (33 m2).

2,5L
2,5L

*Hoeveelheden zijn voor 2 lagen

TIP: Gebruik een primer op kaal hout voor een betere hechting van de verf en het
voorkomen van kleurverschillen.

Flexa Strak in de lak
Uitstekende kwaliteit.
Op water- en terpentinebasis.
In actuele kleuren.
2,5 liter 55.99

slechts

LA

Kras- en stootvast

99
750 ml

Droogtijd
Gemiddeld 8 uur bij
20ºC per laag

Product kenmerken

WASATG

19.

Rendement
13 m2/l

Optimale dekking
Prijs per
liter 22.40

Sneldrogend

Kijk ook op www.klusVWijs.nl

MAAK VAN JE HUIS JE FAVORIETE PLEK!

Een plek om je comfortabel te voelen en te ontspannen. Je brengt er uiteindelijk een
groot deel van je vrije tijd door. Thuis! Om optimaal van jouw thuis te kunnen genieten
is goede verlichting een belangrijke factor.

MERKEN
SPECIAL

Creëer een mooie sfeer en bedenk daarbij dat een lichte kleur en witte tint niet de enige manier is
om een ruimte te stijlen. Materialen en vormen van lampen maken bovendien verschillende sferen
mogelijk. Met de vele designs is er voor elke woonstijl wel iets te vinden.

Tedo inbouwspot
GU10. ø 8 cm.
3 x 400 lm.
3 x 5 w max.
Incl. lichtbronnen.

van 42.99 voor

32.49
Magnum
opbouwspot

GU10. ø 18 cm.
3 x 240 lm.
3 x 3 w max.
Incl. lichtbronnen.

Gericht blik op licht

Zet jouw favoriete foto of schilderij in het zonnetje. Gericht
licht door een in- of opbouwspot plaatst een accent op een
specifiek object of oppervlak. Kunstwerken en/of andere
woonsieraden worden op deze manier heel gericht belicht
zodat de aandacht ernaartoe geleid wordt.

8

MERKEN SPECIAL

van 41.99 voor

31.49
= OOK ONLINE VERKRIJGBAAR

Licht in de lucht

Lampen voor de basisverlichting
zijn een belangrijk onderdeel van
een verlichtingsplan.
Meestal wordt er in de basis
ook gebruik gemaakt van
een plafondlamp. Deze wordt
vaak in het midden van het
plafond geplaatst. Plafonnières
verspreiden licht gelijkmatig
naar alle kanten van de ruimte.
Dit geeft een aangenaam effect
en produceert geen harde
schaduwen.

Dolly plafonnière
Chrome of witte rand.
E27. ø 23,5 cm.
Spatwaterdicht (IP44).
Excl. lichtbron.

Planet plafonnières
E27. ø 29 cm.
Max. 1 x 60 w.
Excl. lichtbron.

Ook geschikt voor
in de badkamer.

van 28.99 voor

21.70

van 10.99 voor

8.20
Kijk ook op www.klusVWijs.nl

MERKEN
SPECIAL

10 MERKEN SPECIAL

= OOK ONLINE VERKRIJGBAAR

KLUS WIJS KLUS SMART
Ga voor Smart producten die je leven vereenvoudigen en een extreem
gevoel van comfort toevoegen. Creëer je eigen sfeer en ervaar ultiem
comfort in huis met de nieuwste Calex Smart indoor producten.
Van warmwit tot koelwit licht of 16 miljoen kleuren. Stel eenvoudig timers,
automatiseringen en persoonlijke voorkeuren in naar je dag- en nachtritme.
De slimme lampen bedien je met je smartphone of stem, zélfs als je niet
thuis bent.
vanaf

10.99

calex.eu
Kijk ook op www.klusVWijs.nl

SCHERP
G E PR IJ S D!

KlusWijs acrylaatkit
Wit. 310 ml.

van 4.39 voor

3.49
KlusWijs acrylaatkit
Wit. 310 ml. Anti-scheur.
van 6.69 voor

5.29
KlusWijs high tack

Wit. 455 gr. Constructie- en
montagelijm.
van 10.99 voor

8.79

KlusWijs
purschuim

KlusWijs siliconenkit
Wit of transparant. 310 ml.
U.V.-, vocht-, weer- en
waterbestendig.

500 ml + 50% gratis.

van 7.99 voor

6.39

van 9.29 voor

7.
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De acties uit deze folder zijn verkrijgbaar bij onderstaande bouwmarkten:
KlusWijs Alblasserdam

KlusWijs Hillegom +

KW Wonen

KlusWijs Nieuwkoop

KlusWijs Surhuisterveen +

KW Wonen

KlusWijs Roggel

KlusWijs Tynaarlo +

KlusWijs Bennekom

KlusWijs Kesteren +

KlusWijs Grave

KlusWijs Klazienaveen

KlusWijs Schoonhoven +

KW Wonen

KlusWijs Medemblik

KlusWijs Steenbergen +

KW Wonen

KlusWijs Haren +

KW Wonen

facebook.com/kluswijs

Mis niks en volg ons ook op
Facebook en Instagram!

KW Wonen

KW Wonen

instagram.com/ikkluswijs

Uitgave nr. 39. Aanbiedingen uit deze folder zijn geldig van 27 september tot en met 17 oktober 2021, zolang de voorraad strekt. Deze folder is met de grootste zorgvuldigheid
samengesteld. Helaas ontkomen we er niet aan dat door schaarste op de wereldmarkt producten soms niet op voorraad zijn of bestellingen een langere levertijd hebben dan je van ons
gewend bent. Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Alle in deze folder genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

