Robert Bosch GmbH

Verven opnieuw
uitgevonden

De beide nieuwe Bosch verfsystemen voor muurverf vullen elkaar optimaal aan: De elektrische
verfroller PPR 250 is ontworpen voor gelijkmatig, druipvrij verven van grote, gladde oppervlakken zoals
plafonds en muren. Het verfspuitsysteem PFS 105 E WALLPaint vervangt de kwast bij gestructureerde
oppervlakken zoals metselwerk en maakt het aanbrengen van verf op moeilijk toegankelijke plekken
gemakkelijker.
Geschikt voor alle gangbare soorten dispersie- en latexverfZeer eenvoudig en comfortabel
te bedienen en te reinigenVerfroller PPR 250 voor gelijkmatig, druipvrij verven van gladde
oppervlakkenVerfspuitsysteem PFS 105 E WALLPaint voor de verfdekking van gestructureerde
oppervlakken
Bosch heeft nu twee toestellen in het programma die elkaar bij het verven van muren optimaal aanvullen:
De elektrische verfroller PPR 250 is ontworpen voor gelijkmatig, druipvrij verven van grote, gladde
oppervlakken zoals plafonds en muren. Het verfspuitsysteem PFS 105 E WALLPaint vervangt de kwast
bij gestructureerde oppervlakken zoals metselwerk en maakt het aanbrengen van verf op moeilijk
toegankelijke plekken gemakkelijker, bijvoorbeeld bij hoeken en randen. Alle gangbare soorten dispersieen latexverf kunnen worden verwerkt. Verfroller PPR 250: altijd de juiste hoeveelheid verf dankzij „Paint
Control”.
Met de elektrische verfroller PPR 250 kunnen muren en plafonds zelfs door ongeoefende personen
eenvoudig, snel en zuiver worden geverfd. Verfemmer open, omroeren, toestel inhangen, slang
erin, pomp activeren en dan kan er worden begonnen: Als op de knop van de afstandsbediening
wordt gedrukt, kan de hoeveelheid verf op de roller van de PPR 250 dankzij „Paint Control”-techniek
nauwkeurig worden gecontroleerd. Verfspuitsysteem PFS 105 E WALLPaint voor gestructureerde
oppervlakken.
Overal waar tot nu toe de kwast werd gebruikt, kunnen doe-het-zelvers nu terugvallen op het
verfspuitsysteem PFS 105 E WALLPaint. Met zijn spuitpistool kunnen gestructureerde muren en moeilijk
toegankelijke plekken zoals hoeken en randen heel eenvoudig worden voorzien van een gelijkmatige
verflaag. Daaraan leveren het „Easy Jet“-verfmondstuk, de „Spray Control”-techniek en de krachtige
turbine hun bijdrage. De nieuwe Bosch verfsystemen interactief beleven!
Ontdek de nieuwe verfsystemen voor muurverf PPR en PFS en bezoek de interactieve productspecial.

