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Färgen som gör renoveringen
enklare än någonsin
Nu är den här – färgen som förnyar hemmet på ett smartare och
smidigare sätt. Oavsett om det är kök, badrum, klinkers, kakel,
golv, trappor eller något annat utrymme som behöver renoveras
kommer V33 att göra jobbet betydligt lättare.
Perfekt Renovering heter serien från V33 som med sin patenterade teknologi ger en
utmärkt vidhäftning på alla ytor. Istället för att byta ut inredningen kan därför om
målning vara ett mer praktiskt och pris
värt alternativ. Färgen är också lätt att
applicera och kräver ingen grundfärg,
inte ens på akrylplaster.
Med V33 kan man på ett okomplicerat
sätt renovera bostaden och göra den fräsch
och personlig. Här finns flertalet kulörer
att välja emellan. De inspirerande färg
tonerna är speciellt utvalda för att lätt
kunna kombineras om man så önskar.
V33 är en nyhet som alla kan ha nytta av,
såväl proffs som den som föredrar att
renovera på egen hand.
Färgen har en utmärkt täckning, med minst 98 %
opacitet, och ger en perfekt finish med en hög
klassig, slät och tålig yta. Färgskiktet bildar ett nät
på ytan och förhindrar att vatten, fett och ren
göringsmedel tränger in, vilket bidrar till att den
blir smutsavvisande och enkel att rengöra. Samtidigt
som V33 har en vattentät barriär är den också
diffusionsöppen så att klinkerfogar kan andas.

”Vi är mycket stolta över att inleda samarbetet med V33 när vi nu tar in den här unika serien i Sverige,
säger Magnus Lönegren, VD för M&P Paint & Coatings AB.”
M&P Paint & Coatings AB är idag Sveriges ledande återförsäljare av specialprodukter inom färg, lack,
spackel, verktyg och rengöring. Fokus ligger på användarvänlighet och perfekta slutresultat och bland
slutkunderna finns både professionella och hemmafixare.
För ytterligare information, vänligen kontakta: My Lind, Marknadsföring & Support
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