GEFELICITEERD MET DE AANKOOP
VAN UW NIEUWE WONING

Uw trap is behandeld met de Ankocryl basisverf voor trappen. Een kwalitatief
hoogwaardige grondverf met een hoge slijtweerstand. Voor de beste kwaliteit adviseren
wij u om uw trap af te lakken met de Ankolux Aqua PU Trappenverf.
De combinatie van deze grondlaag en aflak biedt u gegarandeerd kwaliteit.
Uw trap blijft jarenlang mooi en uitermate stoot- en slijtvast. Deze professionele
trappenverf is speciaal ontworpen voor een trap die intensief gebruikt wordt.
De Ankolux Aqua PU Trappenverf is makkelijk te verwerken,
sneldrogend en zeer stoot- en slijtvast.

Ankolux Aqua PU Trappenverf

is direct te bestellen in de webshop via de volgende link:
www.ankerstuyshop.nl/ankolux-aqua-pu-trappenverf-vios.html

Voor het bijwerken of renoveren van de trap met een
blanke lak bieden wij de Ankertros Acryl PU lak.

www.ankerstuyshop.nl/ankertros-acryl-pu-lak-vios.html

EIGENSCHAPPEN EN GEBRUIK:
- Zeer sneldrogend (na een paar uur kunt u met sokken alweer op de trap lopen).
- Zeer goed dekkend. 1 of 2 lagen is voldoende.
- Zeer krasvast voor dagelijks intensief gebruik.
- Stootvast voor het geval er eens iets mocht vallen op de trap.
- Duurzaam en minder milieubelastend door zijn watergedragen samenstelling.

Heeft u behoefte aan tips en adviezen
over hoe een trap te schilderen.

www.ankerstuyshop.nl/je-trap-schilderen
Plaats uw bestelling via bovenstaande linkjes
en u ontvangt direct 25% KORTING.

Professionele verf nu ook voor u

Anker Stuy Verven levert duurzame verf- en
laksystemen aan de professionele markt. Niet
voor niets zijn ze in Nederland marktleider in de
timmerindustrie. Daarnaast bereiken ze vakschilders,
meubelmakers en interieurbouwers door middel
van een landelijk grossiersnetwerk. Ter uitbreiding
van de huidige marktsegmenten is de webshop
in het leven geroepen. Via deze webshop worden
de professionele verven van Anker Stuy Verven en
bijbehorende benodigdheden aan de consument
aangeboden. Dat betekent dus dat iedereen zijn of
haar verfklus op professionele wijze kan klaren.
www.ankerstuyshop.nl
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