THE SURFACE EXPERTS 360°
Remmers 360° spája komplexnú kompetenciu do konceptu výkonu. Pretože Remmers už dávno
nie je len výrobcom produktov a systémov, ale vybudoval si aj širokú sieť technických poradcov,
kompetenčných odborných stredísk, vlastnú sieť vzdelávania ako aj nezávislý analytický inštitút.

Obzvlášť v oblasti farieb a lakov na drevo ponúkame výrobcom okrem certiﬁkátu IMO aj systémy
produktov certiﬁkované ako ekologické a trvalo udržateľné, medzi iným aj v rámci podpory v oblasti
techniky lakovania, brúsenia a schnutia, ktorú poskytuje náš technický tím Remmers.
Naši partneri vo výrobe drevených okien a dverí tak proﬁtujú z podpory v oblasti izolácie, tesnenia,
lepenia či ﬁxovania rohových spojov, ako aj z cieleného poradenstva na mieru pre výber správneho
prístrojového vybavenia. Príďte sa dozvedieť viac a objavte Remmers 360° na výstave HOLZ-HANDWERK
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HOLZ-HANDWERK 2020

V rámci hlavného motívu výstavy predstaví Remmers množstvo nových vývojových produktov

Na najdôležitejšej výstave o témach spracovania dreva predstaví Remmers najnovšie laky a nátery

na povrchovú úpravu drevených okien, dverí a fasád. Zastavte sa v našom stánku a dozviete sa

pre stolárov, medzi iným aj praktické laky 4v1, nátery na dosiahnutie prirodzených povrchov,

o novinkách v oblasti produktov a systémových riešení, nenechajte si ujsť živé predvádzanie materiálu

mimoriadne odolnú povrchovú úpravu na drevené schody ako aj mnohé ďalšie vylepšenia rokmi

priamo na mieste a zoznámte sa s naším jedinečným kooperačným projektom a kompetenčnými

overených klasikov. Nájdete nás v hale 10.1 v stánku 101.

oblasťami v rámci produkcie drevených okien a dverí. Nájdete nás v hale 5 v stánku 251.
Naše najhorúcejšie novinky:

Naše najhorúcejšie novinky:

 Vyvinutý v spolupráci: nový, certiﬁkovaný spôsob lepenia

Prirodzený vzhľad: Vodné systémy ako aj produkty na báze trvalo udržateľných surovín

FENSTERBAU FRONTALE 2020

 Tesnenia na krídlové rámy a sklenené lišty: Induline GLF-925

Sanácia schodov: Inovatívny hybridný produkt HWS-112 Hartwachssiegel

Hala 5 / Stánok 251

 Dobré je ešte lepšie: Nové receptúry na mnohé povrchové úpravy pre rozmerovo stabilné

Laky 4v1: Izolácia, plnič, farebný a vrchný lak v jednom

HOLZ-HANDWERK 2020

Produkty 3v1, systémy podporujúce prirodzené zosivenie dreva, nátery na dosiahnutie prirodzeného vzhľadu dreva

Nové povrchové úpravy drevených okien a dverí

Hala 10.1 / Stánok 101

Live predvádzanie materiálov: MB 2K ako overené utesnenie okien a dverí zasadených do podlahy

Prekvapujúca novinka: Najnovšie poznatky zo stavebnej biológie

ECO produkty: trvalo udržateľná starostlivosť o drevo aj pre styk s potravinami

drevené prvky ako okná a dvere
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