
VERDIEN JE SPUITAPPARATUUR 
TERUG MET SPS SPRAYLAKKEN

START VANDAAG NOG MET 
SPS SPRAYLAKKEN EN VERDIEN 
DE WAARDE VAN JE NIEUWE VERFSPUIT TERUG! 

SCAN DE QR CODE 
EN MELD JE AAN!



VERDIEN JE 
SPUITAPPARATUUR 
TERUG!

STAP 2

HOE WERKT 
HET SPRAYMILES 
PROGRAMMA?

Met het Spraymiles-programma verdien je de waarde van jouw nieuwe 

verfspuit terug. Hoe meer SPS Spraylakken je gebruikt, hoe meer 

Spraymiles je verdient. Voor elk blik SPS Spraylak dat je koopt tijdens het 

Spraymiles-programma, ontvang je aan het einde van het programma 

een cashback.

HOE DOE JE MEE?
Samen met jouw verfgroothandel start je met het Spraymiles-programma door het tekenen van het Spraymiles-contract. In dit 

contract met SPS en je verfgroothandel wordt opgenomen welke spuitapparatuur je hebt gekocht en tegen welk aanschafbedrag, 

ook wordt opgenomen welke SPS Spraylakken je koopt en tegen welke prijs. Het contract heeft een looptijd van twee jaar, 

waarbinnen je de spuitapparatuur kan terugverdienen. In het contract vind je ook alle voorwaarden van het Spraymiles-

programma. Vraag naar het Spraymiles-contract bij je verfgroothandel. 

Het Spraymiles-programma bestaat uit drie eenvoudige stappen: 

Je koopt een nieuw professioneel airless of airmix 

verfspuitsysteem* bij jouw verfgroothandel. 

Het aankoopbedrag van de spuitapparatuur wordt opgenomen 

in het Spraymiles-contract dat je met jouw verfgroothandel en 

SPS aangaat. Het aankoopbedrag van de spuitapparatuur is het 

maximale bedrag dat je kan terugverdienen. 

*   De spuitapparatuur en de Spraylakken koop je bij dezelfde verfgroothandel.
** Netto schildersaankoopprijs exclusief BTW, exclusief eventuele kleurtoeslag. 

STAP 1

Voor elk gekocht blik SPS Spraylak* verdien je 
5% van je aankoopprijs** van je verf terug. 

Bovendien bieden wij je een gratis producttraining aan 
met jouw nieuwe spuitapparatuur en onze Spraylakken. 

STAP 3

Aan het einde van het tweejarige Spraymiles-programma ontvang je jouw verdiende Spraymiles-cashback van je verfgroothandel. 

De voorwaarde voor de cashback is wel dat je minimaal 50% van de waarde van de machine hebt terugverdiend tijdens de 

contractperiode. Dit wordt aangetoond aan de hand van de aankoopfacturen van de deelnemende Spraylakken.



HUIDVET / LIPIDES
HAUTFETT / SKIN OILS

VERSPUITBAAR

DÉ PERFECT 
VERSPUITBARE LAK

SPS Mat PU-A Spray en SPS Satin PU-A Spray zijn perfect verspuitbare, watergedragen, krasvaste lakken op basis van 

PU-acrylaat. Door de applicatie met airless of airmix apparatuur geven deze lakken een super strak eindresultaat!

Huidvetbestendig 

Perfecte vloeiing

Goed kleur- en glansbehoud

Krasvast en goed reinigbaar

SPUITAPPARATUUR
Voor het Spraymiles-programma zijn enkele professionele spuitapparaten voorgeselecteerd*. Door onze spraylakken te 

combineren met één van deze apparaten krijg je een perfect eindresultaat. 

*Het is ook mogelijk om een professioneel spuitapparaat aan te schaffen van een ander merk om in het Spraymiles-programma 

op te nemen. Vraag naar de mogelijkheden bij jouw verfgroothandel of vraag na bij SPS. 

Graco Ultra Airless Handheld Cordless
Ideaal voor kleine lakprojecten. 

Graco GX FF
Ideaal voor middelgrote projecten.

Wagner SF23 Pro
Ideaal voor middelgrote projecten. 



www.spsbv.com 
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MEER INFO?

SCAN MIJ

8 711429 296333


