Brug miljørigtig gulvlak
– og få 3 års garanti..!
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BANEBRYDENDE slibe- og lakeringsservice med 3 års garanti *
Scandinova er i samarbejde med Bona branchens

Introduktionen af Scandinova Coverservice hænger

første der giver 3 års garanti på gennemslid på

nøje sammen med Bonas unikke og velgennem-

lakerede gulve. Bonas produkter er NMP fri og

testede produkter der har høj slidstyrke for at

lever op til de skrappe krav fra EC-1 certificerin-

leve op til alle former for trafik. Med certificerede

gen. Bona Mega og Bona Traffic er produceret

og uddannede fagfolk i denne nye lakeringsproces

med den største respekt for miljøet og brugerne.

har du altid 3 års garanti på udført arbejde.*

Bona Mega har egenskaber som 2-komp. lak uden tilsætning af hærder. Findes
i fire versioner – det perfekte valg til køkkener, kontorer og gangarealer. Baseret
på crosslinking teknologi. Bona Traffic giver et flot udseende hvor ekstreme krav
til slidstyrke er påkrævet, fx. på museer eller lufthavne. Vælg mellem tre versioner, afhængigt af specifikke krav. Fx. antislip med skridsikker overflade til trapper,
gangarealer mv. Lak er ikke bare lak og meget lak bliver i dag produceret uden
tilstrækkelig respekt for miljø, installatører og ikke mindst brugerne. Gulvlakering er forbundet med afgasning og visse tilsætningsstoffer kan give allergier, skade ufødte børn og skade miljøet mere end nødvendigt, hvorfor vi har set
et behov for at skabe markedets for tiden formentlig mest optimale tilbud for
kvalitetsbevidste slutbrugere – og endda med garanti.

Brug miljørigtig gulvlak
– og få 3 års garanti!
Scandinova henviser til certificeret gulvsliber.

Produkter til alle behov
– fra bolig til stærkt trafikerede arealer!

* der forbeholdes for mislighold af gulvet udover normalt slid
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BANEBRYDENDE slibe- og lakeringsservice
med 3 års garanti
Bonas produkter er NMP fri og lever op
til de skrappe krav fra EC-1 certificeringen
- markedets formentlig mest miljørigtige
gulvlakering!
Scandinova’s certificerede og uddannede
professionelle fagfolk
Bona Mega – det perfekte valg til
den private bolig – køkkener,
kontorer og gangarealer.
Bona Traffic hvor ekstreme krav
til slidstyrke er påkrævet, fx.
på museer eller lufthavne.
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