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Δελτίο Τύπου
Berling: Νέα, προηγμένα προϊόντα για διαφορετικές χρήσεις
H BERLING ABEE συνεχίζει αδιάλειπτα να παρέχει ποιοτικά προϊόντα στην ελληνική αγορά. Στη γκάμα των
προϊόντων προστίθενται φέτος τα Monostop Thermo, Betofloor, Berling Lac Perla Μαύρη, Aqualux Matt,
Duco Μαύρο Μatt και Αστάρι Γυψοσανίδων. Πρόκειται για μια γκάμα νέων και τεχνολογικά εξελιγμένων
προϊόντων, σχεδιασμένων πάντα με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις, που πιστεύουμε ότι θα
ικανοποιήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών.

1) Monostop Thermo: 100% ακρυλικό θερμομονωτικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας. Λόγο της ειδικής του
σύνθεσης δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη η οποία εμφανίζει εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες,
συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας όλο τον χρόνο (χειμώνα - καλοκαίρι). Συγχρόνως εξασφαλίζει
άριστη στεγάνωση του τοίχου από την υγρασία και τον παγετό ενώ έχει επίσης και αντιμουχλικές ιδιότητες.
Ιδανικό για τη βαφή / επικάλυψη συστημάτων θερμομόνωσης.

2) BETOFLOOR: Αντικαθιστά το Betolac. Ειδικό χρώμα διαλύτου υψηλής γυαλάδας και αντοχών. Ενδείκνυται
για τη βαφή εξωτερικών επιφανειών (Μπετόν, τούβλων, πέτρας, πλακόστρωτων). Διαθέσιμο στις αποχρώσεις,
Λευκό, Ανθρακίτης 1882, Μολυβί 1881, Κεραμιδί 1183, Πράσινο 1184.

3) ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ: Υδατοδιάλυτο, ακρυλικό, μικρονιζέ αστάρι, φιλικό προς το περιβάλλον, ιδανικό
για γυψοσανίδες.

4) BERLING LAC PERLA: πλέον και σε Μαύρο. Αντιδιαβρωτικό βερνικόχρωμα για ξύλινες και μεταλλικές
επιφάνειες με υψηλή καλυπτικότητα και γυαλάδα.

5) DUCO: πλέον και σε Μαύρο Ματ. Ντουκόχρωμα μη κιτρινίζον, για βαφή μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών
6) AQUALUX: Νέο Ματ φινίρισμα. Οικολογική λάκκα νερού, άοσμη, μη κιτρινίζουσα, κατάλληλη για
κουφώματα και έπιπλα.
Τέλος, νέα, προηγμένη σύνθεση έχει πλέον το Nature Aquafix (ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι σταθεροποίησης
νανοτεχνολογίας).
Σας καλούμε να επισκέπτεστε συχνά τη νέα μας ιστοσελίδα, www.berling.gr αλλά και το
www.facebook.com/berlingpaints.
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