Beste lezer,
In samenwerking met DSL Coatings hebben wij een
actie met Van Buuren grondverven. Plaatst u een order
met 2,5 liter blikken Van Buuren grondverf? Dan krijgt
u 25% korting op de grondverf én één gratis* liter Van
Buuren aflak naar keuze! De verven van Van Buuren
zijn eersteklas verven en lakken voor iedere vakschilder.
Met de grondverven van Van Buuren bent u voorzien
van moderne verf met gevoel voor traditie. Bekijk
hieronder een aantal Van Buuren grondverven. Zie
actievoorwaarden onderaan de mail.
Wilt u Van Buuren grondverf kopen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons
op via 0318-625573 of info@paintcenter.nl.

25% korting op de Van Buuren grondverven én een gratis liter aflak!

Van Buuren Grondverf Express
Een goede basis legt u met de sneldrogende, zeer strak
vloeiende Grondverf Express. Ideaal in een 4 seizoenen
systeem. Deze verf is geschikt voor buiten en heeft een
uitstekende hechting op diverse ondergronden.

Van Buuren Grondlak
De ideale grond- en voorlak. Deze grondlak
is vochtregulerend en kan gemakkelijk de
winter overleven. De Grondlak van Van Buuren
Verf heeft een goede kantendekking en kan door
zijn thixotrope karakter vol opgezet worden.

Van Buuren Vulgrond
De Van Buuren Vulgrond is ontwikkeld om in
één arbeidsgang genoeg laagdikte aan te brengen die
gelijk staat aan twee lagen grondverf. De Van Buuren
Vulgrond is licht glanzend en geeft een mooie basis om
direct over af te lakken.

Neem contact met ons op!

Win een dinerbon t.w.v. €150,Wij zijn trots op de Van Buuren verven en we zien deze
verf graag op woningen of gebouwen in Nederland.
Heeft u mooi schilderwerk afgeleverd en heeft u daarbij
gebruik gemaakt van Van Buuren Verf? Deel deze foto
dan met ons! Onder de inzenders verloten wij twee
dinerbonnen ter waarde van €150,-.
U kunt uw foto sturen naar info@dslcoatings.nl onder vermelding van "Fotowedstrijd". Op 1
november verloten wij de dinerbonnen. De mooiste foto's willen we gaan gebruiken op onze
website of in onze brochures.

Paint Center Verfgroothandel is een professionele vrije verfgroothandel met vestigingen in Ede,
Amersfoort, Eemnes, Kampen, Harderwijk en Alphen aan den Rijn. Al meer dan 20 jaar zijn wij een
betrouwbare, betrokken en flexibele partner voor de professionele schilder. Wij leveren kwalitatief
hoogstaande producten, met een zeer goede service en leveren veel gratis diensten om de
professionele gebruiker te ondersteunen. Uiteraard met een enthousiast team medewerkers die er voor
meer dan 100% voor gaan!
DSL Coatings is exclusief distributeur van diverse merken verven, lakken en pleisters. Schilders,
stukadoors en consumenten profiteren hierdoor van een breed assortiment producten. We laten ze
produceren bij door ons geselecteerde fabrikanten of het zijn producten die uitsluitend door ons
geïmporteerd worden. Distributeur én dienstverlener, daarin merkt u bij ons het verschil. We denken graag
met u mee.

* Deze Van Buuren actie is éénmalig geldig per klant
Deze actie geldt tot en met 30 september 2017
Kortingen gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen/promoties.
Kortingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en/of zolang de korting actief is.
Prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
Paint Center | 0318-625573 | info@paintcenter.nl.

