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wanDen MeT ToeKoMST

HEt AqUA-VLIES SYStEXX COMFORt V22



SYStEXX COMFORt V22 RENOVLIES

           Droog en natsnijDen
zelfs uit de losse hand te snijden zonder rafels

           comprimeren, DrukstaBiel

           natstaBiel

           onzichtBare naDen

           eco-tex certiFicaat

           kostenBesparing 

 
op de achterzijde bevindt zich een droge  

lijmlaag die eenvoudig met water kan 
worden geactiveerd.

ALLE V-FACtS VOOR 
SYStEXX COMFORt V22 AqUA-VLIES
OP EEN RIJ:

                                       SYStEXX COMFORt V22 
                                                  is een glad gepigmenteerd vlies voor 
               wanden en plafonds samengesteld uit 
           glasvezels. het perfect gladde oppervlak, 
       de veelzijdige toepassing en de reeks nieuwe 
voordelen springen eruit bij de vergelijking met traditionele producten. 
in de “V-Factor inside” wordt alles nog eens samengevat. laat u door 
onderstaande vergelijkingstabel overtuigen door alle voordelen van 
sYstexx comFort V22 ten opzichte van de gangbare renovliezen  
resp. cellulosevliezen.

AANBRENGEN WORDt EENVOUDIG  
MEt AqUA-tECHNOLOGIE
sYstexx comFort V22 is aan de achterkant voorzien van een droge 
met water activeerbare lijmlaag.het natmaken gaat het snelste en  
eenvoudigste met de aqua Quick behangmachine van sYstexx.  
u bespaart hierdoor een complete arbeidsgang en als resultaat krigt  
u perfect gladde wanden. geen overtollige lijmresten, geen lijm meer  
bestellen, er is überhaupt geen lijm meer nodig! zo behangt u snel, 
schoon en kostenbesparend.

→ perFect glaDDe wanDen

→ krimpt niet

→ onzichtBare naDen

→ moeiteloos te snijDen

→ gemakkelijk DuBBel Door 
     te snijDen

→ De Banen krullen 
     nauwelijks op

        → meerDere keren 
             oVerschilDerBaar

        → ruimten zijn sneller in 
            geBruik te nemen

        → extreem lange leVensDuur

        → zeer renDaBel

        → eenVouDig en precies
             te Verwerken

        → een proDukt uit 
             De sYstexx Familie

simpel natmaken, aanbrengen, klaar!

PERFECt GLADDE WANDEN IN EEN RECORDtIJD.
RENDEMENt CA. 25M2 PER UUR!

sYstexx comFort V22 is voorzien van
de nieuwe aqua-technologie. Dat betekent:
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