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Boss Paints
highlight Tusk en Smart Wall Paint
Tijdens Architect Work zal Boss Paints in Kortrijk niet onopgemerkt blijven door de voorschrijver
Het stelt immers de innoverende verfproducten Tusk en Smart Wall Paint voor Tusk vormt dé

oplossing voor publieke ruimtes terwijl je met Smart Wall Paint overal je eigen whiteboard creëert
Publieke ruimtes Tusk
Moet het sterk stootvast en super
krasvast zijn en moet er een drukke
ruimte geschilderd worden Een

school bijvoorbeeld of de traphal van
een appartementsgebouw een zie
kenhuis of een verzorgingstehuis

Ook al werd Tusk speciaal ontwik
keld voor publieke ruimtes toch is
het ook populair in woonhuizen Dan
denken we vooral aan de hal en de

gang de garage en de speelkamer
Hier beschermt de verf de muren tegen
fietsen kinderwagens en speelgoed

een tafel

het whiteboard kan overal

naadloos in het interieur van de klant

worden geïntegreerd en elkeen kan op
die speciale plaatsen met stift zaken
plaatsen waarna ze al even makkelijk
weer kunnen worden weggeveegd

Paints voor een antwoord op een

Bij de Smart Wall Paint gaat het om
watergedragen verf met tien jaar
garantie die in slechts één laag
aangebracht wordt op bijna elke
ondergrond Hierbij is er keuze uit
een witte of transparante versie

Sinds de komst van Tusk is dat excuus

ander probleem zoals we allemaal

waardoor een eindeloze waaier aan

voltooid verleden tijd en dat wordt ge
demonstreerd tijdens Architect Work

weten zijn whiteboards onmisbaar in
scholen en bedrijven en vormen ze
een leuk extraatje bij mensen thuis
Hét probleem dergelijke borden
zijn log en je kunt ze niet echt mooi
noemen Bovendien zijn ze alleen
verkrijgbaar in standaardformaten
ook nog eens enkel in het wit

kleuropties ontstaat De VOS arme
verf is al stofdroog na vijf uur is
bruikbaar na vijf dagen en wordt
aangeboden in handige verpakkingen

Tot dusver moest de schilder steeds

Je eigen whiteboard

hetzelfde verhaal vertellen Sorry
maar hoe goed het schilderwerk ook
is schade zal al snel opvallen

Van een totaal andere orde is de

Daar toont Boss Paints hoe muur

bescherming op basis van geslepen
glasdeeltjes er voor zorgt dat er niet
langer lelijke stootbanden wanden

met zichtbare naden of oplapwerk te
zien zijn Tusk blinkt integendeel uit

Smart Wall Paint Hiermee zorgt Boss

in functionaliteit als extreem kras en

van 2 6 of 34 m2

Google Microsoft Coca Cola
Nog niet overtuigd Lees dan eens
de volgende bekend in de oren
klinkende namen Google Microsoft
Coca Cola Virgin en Vodafone Jawel

stootvaste naadloze en uitstekend

De oplossing van Boss Paints is even

reinigbare wandafwerking Met daarbij
een gemakkelijk aan te brengen
eigentijds gekorreld decoratief effect
bij een onbeperkt kleurenpalet

simpel als geniaal een speciale verf
de Smart Wall Paint waarmee je
waar je dat zelf wil je eigen white

stuk voor stuk hebben ze al Smart

board creëert Een muur een deur

Wall Paint in huis
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