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BOSS paints introduceert nieuwe generatie vliezen
Samen met de meest ervaren vliesproducenten heeft BOSS
paints een vernieuwend assortiment vliezen uitgebouwd Kwaliteit
is hierbij het codewoord want als verfspecialist weet BOSS paints
maar al te goed dat een goede voorbereiding en het juiste type
vlies cruciaal is voor het eindresultaat van de geschilderde wand
Nooit eerder staken de labo s van een verfproducent en een vlies
producent de koppen samen om hun expertise te delen en hun
producten op elkaar af te stemmen Het resultaat een kwalitatief
totaalassortiment met voor elk wat wils

Cellulose polyestervliezen

zuiging van de verf Een perfect naad

vlotte verwerking

BOSS paints introduceert met trots zijn loze afwerking wordt gegarandeerd
New Generation Wall Liners

uniek BOSS paints biedt keuze uit drie kwalitei Het is steeds voorgeschilderd en er is
ten top opti en initio
keuze uit voorgelijmde en niet voorge

in zijn soort en exclusief verkrijgbaar
bij BOSS paints De cellulose polyes
ter vliezen zijn typerend voor hun Soft
Touch ze hebben veeleer een textielge
voel dan een papiergevoel Hierdoor
zijn ze véél minder kreukgevoelig dan
andere vliezen op de markt en hebben
ze minder last van vezelopruwing en in

Glasvlies en glasweefsel

lijmde glasvliezen Het glasweefsel ver
volledigt het assortiment en biedt keuze te

Samen met de specialisten in de markt se over voor wie houdt van reliëfstructuur Er
lecteerde BOSS paints een reeks hoogkwa is keuze uit drie structuren standaard

litatieve glasvliezen en glasweefsels Het fijn en ultrafijn voorgeschilderd en of
glasvlies van BOSS paints staat garant voorgelijmd
voor een perfect naadloze afwerking een
Foto s BOSS
minder zichtbare glasvezelstructuur en een
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