PALLMANN JÄLLEENMYYJÄT 2016

SPIDERIN ESITTELY TAMPEREELLA

Esittelyssä uudet jälleenmyyjämme. Alkuvuoden aikana
olemme aloittaneet yhteistyön KOKKOLAN K-RAUDAN
sekä konehuoltoliikkeemme SÄHKÖHUOLTO TISSARI
OY:n kanssa. Konekaupoissa myös rahoitusmahdollisuus,
kysy suoraan konehuollostamme.

PALLMANN SPIDER hiomakone ja imuriin liitettävä
esierottelija testattavana tiistaina 7. kesäkuuta osoitteessa
Takojankatu 4, TAMMER-LATTIAT OY. Tuote-esittely
varaston puolella klo 8-17. Pihamaalla jo perinteinen
tamperelainen lounas eli ”makkarapäivä” klo 10-14 välillä.
Tervetuloa!

UUSI PALL-X FUTURE







Soveltuu flotex-levitykseen
Soveltuu tela-levitykseen
Ei kellastu
Hyvä tasoittuvuus, ei pakemia
Helppokäyttöinen
Kestää hyvin kotitalouskemikaaleja

PALLMANN SPIDER

Uusi edullisempi perusparkettilakkamme PALL-X FUTURE
tarjoaa tiukan budjetin kohteisiin toimivan vaihtoehdon.
FUTURE on täysin kellastumaton ja sitä voi käyttää myös
suoraan puulle ilman pohjalakkausta. Toki suosittelemme
käyttämään kustannustehokasta PALL-X 320 pohjalakkaa
reunaliimaantumisen ehkäisemiseksi.
PALL-X 320 on parhaimmillaan tammen ja männyn pohjustuksessa. Vaaleille puulajeille, kuten esim. koivu ja vaah- Esierottelija helpottaa ja yksinkertaistaa hiomapölyn
tera, suosittelemme neutraalia PALL-X 325 pohjalakkaa.
hallintaa merkittävästi. Pyydä tarjous jälleenmyyjiltämme
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PALLMANN PARKETTILAKAT TOP 3
PALL-X 98 GOLD on 2-komponenttinen julkisen tilan
parkettilakka vaativimpaan käyttöön. Kitkaominaisuudet
urheilusali-normin EN 14904 mukaiset.

+ Erittäin hyvä kulutuksenkesto
+ Ei kellastuva, ei pakenemia
+ VOC-määrä alle 5 %, mieto tuoksu
- Ei heti käyttövalmis, komponentit A ja B
on sekoitettava

PALL-X 96 on 1-komponenttinen julkisen tilan parkettilakka. Tuote soveltuu käytettäväksi esim. toimistoissa,
liiketiloissa ja kotitalouksissa.

+ Paras tasoittuvuus ja nopea kuivuminen
+ Hyvä kulutuksenkesto, ei kellastuva
+ Soveltuu myös luonnonkorkille
- Mieto tuoksu, ei kuitenkaan täysin
liuotteeton
PALL-X SPORT 2K – urheilusalilakka ja SPORT-COLOR linjamaalit

PALL-X FUTURE on vesipohjainen 1K-parkettilakka
asuinkäyttöön. Kestää hyvin tavanomaisia
kemikaaleja sekä normaalia kulutusta.

+ Edullinen ja helppokäyttöinen
+ VOC-määrä alle 5 %
+ Voidaan käyttää ilman pohjalakkaa
- Mieto tuoksu, ei kuitenkaan täysin
liuotteeton

kotitalous-
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