OBRZEŻA I PROFILE MEBLOWE

Kleje kontaktowe
proste, szybki i uniwersalne
Wśród komponentów i materiałów w branży meblarskiej chyba niewiele jest takich, które
miałyby tak wiele cech poszukiwanych przez fachowców, jak aerozolowe kleje kontaktowe.

Wśród zalet tych produktów wymienić można:
• prostotę – aplikacja nie wymaga dodatkowych narzędzi,
• łatwość – wystarczy raz zobaczyć proces nakładania,
żeby potrafić samemu go
realizować,
• precyzję – dzięki regulowanemu, niskociśnieniowemu
natryskowi,
• komfort – praktycznie bezwonne,
• szybkość – nakładanie + odparowanie rozpuszczalnika
to 2-3 minuty,

• siłę – natychmiastowa mocna spoina,
• dostępność – 0,5 litrowe aerozole, ale też kanistry o pojemności 20, 100 i 200 l,
• uniwersalność – świetne zarówno do laminatów HPL,
ale również obrzeży, pogrubiania płyt melaminowanych, blachy, pianki, korka
czy, tak ostatnio modnych,
fornirów kamiennych.
I jeszcze na koniec najważniejsza cecha – pewność – przy
czym tę zapewniają tylko kleje
sprawdzone, oferowane przez
profesjonalnych dostawców.

Tę zaletę mają niewątpliwie kleje STA-PUT oraz SPRAY-KON oferowane przez firmę
Ameri-Pol Trading. „Matematyka wskazuje, że nasze kleje,
w samej tylko Polsce, w ciągu ośmiu lat naszej działalności skleiły nawet kilka milionów metrów kwadratowych
powierzchni!” – mówi Piotr
Kufel, jeden z doradców technicznych firmy. „Nasze przedsiębiorstwo stara się nie tylko
oferować produkty wysokiej i
sprawdzonej jakości, ale też jesteśmy w stanie w profesjonalny sposób przeszkolić i dora-

dzać najlepsze rozwiązania naszym klientom. Każdy z klejów
ma swoją specyfikę. Stąd, odpowiadając na potrzeby klientów, wprowadzamy nowe kleje, jak na przykład SPRAY-KON
F400 – doskonale sprawdzający się szczególnie w wypadku laminatów z połyskiem, czy
cytrusowy czyścik SPRAY-KON
R505 – doskonały do zmywania pozostałości różnych spoiw. Choć w używaniu klejów
aerozolowych nie ma niczego
trudnego ani skomplikowanego, to jednak warto skorzystać
z naszego wieloletniego doświadczenia – chętnie odwiedzamy zarówno duże jak nawet najmniejsze stolarnie. Lata
praktyki sprawiają, że jesteśmy pewni tego, co sprzedajemy i tego, co mówimy. Poszukiwanie możliwie najtańszych
produktów czasami może być
kosztowne...”
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