Pozvánka na veletrh

Brno • 18.10 - 21.10. 2005

Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a
materiálů pro dřevozpracující průmysl

Pavilon F • Stánek 32

Vítejte na stánku
Rhenocoll

Rychle a snadno: Rhenocoll pomáhá nalézt správné produkty

Rádi Vás zde seznámíme s
novinkami z našeho domu. Barvy,
lepidla a povrchové úpravy na
dřevo a umělé hmoty inovativního
charakteru v osvědčené kvalitě
Rhenocoll.
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Nová vysoce kvalitní povrchová
úprava zahradního nábytku
Nové rozpouštědlové impregnace,
základy a silnostěnné lazury, které
se jednoduše zpracovávají a zajišťují
dlouhou životnost zahradního nábytku (až 8 let).
Vodou ředitelný lak na plastová
okna z PVC
Rhenoplast – první vodou ředitelný
lak, který tvoří s profilem jeden
celek. Čeká na Vás paleta barevných
odstínů a metalických barev, která je
téměř bez hranic. Zhodnoťte Vaše
levné bílé plastové okno. Pomůžeme
Vám s technickou realizací a garantujeme Vám životnost 15 let.

Naše osvěžení...
Tradiční česká specialita:

„Pilsner Urquell“

Ekologické a vysoce kvalitní
produkty
Vosky, laky na nábytek, laky na parketové podlahy a schody. Perfektní
povrchy a kladné reakce zákazníků
jsou výhodami produktů od firmy
Rhenocoll. To jsou výrazné rozdíly
oproti konkurenci.
Povrchová úprava kombinovaných oken
Pro povrchovou úpravu kombinovaných oken dřevo-hliník jsme pro Vás
připravili přírodní vosk „Karnauba
Natur“, který dá Vašemu oknu příjemný vzhled a díky svým vlastnostem
prodlouží životnost Vašeho okna.

Speciální povrchová úprava pro
montované domy
Nový vodou ředitelný nátěrový systém s dlouhou životností umožňující
vysokou difuzi vodní páry.
Jednoduchý nátěrový systém na
ploty, podbití, ...
Vyvinuli jsme nový vodou ředitelný
nátěrový systém pro jednoduchou
barevnou úpravu plotů a jiných
nepřesných stavebních dílců.
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Anna Bendová - RHENOCOLL
Havlovice 29
344 01 Domažlice
Tel.: 379 724 676
Fax: 379 724 676
E-mail: rhenocoll@rhenocoll.cz
www.rhenocoll.cz

