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Продукт на фокус

Уважаеми дами и господа,

ТЕРАФЛЕКС®
AQUARELLE PROTECT

Приветстваме Ви в юнското издание на информационния ни бюлетин за професионалисти.
Този брой акцентира на интериорните бои и подходящите цветови решения за тях. В него ще Ви
запознаем с новите специализирани професионални решения за боядисване на влажни и мокри
помещения, както и на помещения които са подложени на високо натоварване и поставят износоустойчивостта на боядисаната повърхност на
преден план. Тук ще срещнете и новите иновативни решения за повърхности със сияйно снежна белота.

професионален латекс за влажни
помещения устойчив на мокро
триене, с висока покривност за
изключително равномерно боядисване с матов ефект на кадифе.

Неизменна част от процеса на боядисване е грундирането на повърхността преди това и нейната
професионална подготовка за нанасянето на боята. Кои са подходящите грундове за тази цел –
ще разберете от този бюлетин.
В края Ви предоставяме възможността да разгледате online нашата база данни с над 1960 цвята и
да придобиете реално впечатление от тях.
Повече информация за други иновативни продукти и решения можете да намерите на официалния
ни фирмен сайт: www.marisanbg.com
С уважение!
Иво Колев
Маркетинг директор

Нови професионални бои от МАРИСАН
В отговор на пазарното търсене МАРИСАН разшири своята продуктова гама с три нови интериорни вододисперсионни бои под марката ТЕРАФЛЕКС®. Иновативните
им и високотехнологични формули осигуряват неповторим краен ефект в техните точно определени специфични приложения. Те са подходящият инструмент,
независимо дали търсите най-високото качество на боядисваната повърхност или поставяте икономичността
на преден план.
повече>>

Грундове преди боядисване
Доброто грундиране определя оптиката и качеството на
боядисаната повърхност. Много често то не се възприема толкова сериозно, колкото самото боядисване. Това
обаче много груба грешка. Всяка повърхност може да
стане точно толкова добра, колкото добро е нейното
грундиране.
повече>>

Разгледайте online повече от 1960 цвята
Изберете и вижте как изглежда желаният от Вас цвят от
нашата база данни. Селектирайте планираното приложение или цветна група за да прегледате на екрана
всички нюанси на търсеният цвят. Разбира се може да
изберете и конкретен цветен картел и да потърсите точно определен конкретен цвят, който да търсите.
повече>>

Новият продуктов каталог 2013 г.
Изтеглете и разгледайте новият продуктов каталог на
МАРИСАН за 2013 г.

повече>>

Уведомяваме Ви, че съгласно Закона за електронната търговия това е непоискано търговско съобщение.
www.marisanbg.com, всички права запазени!
Ако не желаете да получавате повече този бюлетин, моля натиснете тук

