
Rhenocoll poprvé na výstavě 

interzum

Rádi Vás zde seznámíme s novinkami 
z našeho oboru. Barvy, lepidla a povr-
chové úpravy na dřevo a umělé hmoty 
inovativního charakteru v osvědčené 
kvalitě Rhenocoll. Dále prezentujeme 
nejtvrdší vosk na světě pro povrcho-
vou úpravu dřeva stejně jako rozšíře-
ný program tavných lepidel. Pokud nás 
ještě neznáte, rychle se na místě pře-
svědčíte o našich schopnostech.

Povrchové úpravy do interiéru 
šetrné k životnímu prostředí

Mořidla, základy, plniče a samozřejmě 
laky: poznejte náš kompletní systém 
vodou ředitelné povrchové úpravy. Po-
vrchová úprava dřeva do interiéru na 
vodní bázi - lakujte povrchy ve spojení 
s přírodou. Ona a Vaši zákazníci Vám 
za to poděkují.

Ekologické a vysoce kvalitní pro-
dukty

V tomto roce vstoupily v platnost 
směrnice VOC, které budou ještě 
v roce 2010 zpřísněny. Náš sortiment 
splňuje zpřísněné normy již nyní a na-
bízíme Vám širokou paletu produktů 
bez zápachu, s jednoduchým zpracová-
ním a vysokou kvalitou.

Obrana proti vlhkosti na stavbě
S rostoucími cenami energií nabývá 
lepší izolace budov znovu na významu. 
Představíme Vám řadu produktů, kte-
ré mají zlepšený ochranný účinek proti 
vlhkosti v obytných místostech.

Flutovací konečná povrchová 
úprava pro stavební dílce

Nadací Bundesstiftung Umwelt vyzna-
menané flutovací povrchové úpravy 
umožňují vytvářet překvapivě stejno-
rodé povrchy. To dokládá výzkum-
ný projekt, který realizoval Rhenocoll 

společně s Wilhelm – Klauditz - Insti-
tutem (WKI).

Vodou ředitelný lak na plastová 
okna z PVC

Rhenoplast je první vodou ředitelný 
lak, který tvoří s profilem jeden ce-
lek. Čeká na Vás paleta barevných od-
stínů a metalických barev, která je té-
měř bez hranic. Vhodný pro nová 
okna i pro renovace. Pomůžeme Vám 
s technickou realizací a garantujeme 
Vám životnost 15 let.

Těšíme se na 
setkání s Vámi 

v Kolíně 
a v Hannoveru!

Anna Bendová - RHENOCOLL
Havlovice 29
344 01 Domažlice
Tel.: 379 724 676
Fax: 379 724 676
E-mail: rhenocoll@rhenocoll.cz
www.rhenocoll.cz

Vítejte u Rhenocollu v Konkenu...
Navštivte naše vysoce moderní centrum povrchové úpravy 
v Konkenu u Kaiserslauternu. Máme zde pro Vás špičkovou 
techniku na povrchovou úpravu. Rádi Vás seznámíme s našimi 
zkušenostmi, které stojí za našimi vysoce kvalitními produkty. 
Pro další informace jsme Vám rádi k dispozici na stáncích.
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