PROFESJONALNE
NAPRAWY
POWIERZCHNI

BAOCHEMIE
PROGRAM
DLA HURTOWNI

Bao Polska
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Wosk miękki
BAOWACHS 100

Zapraszamy do współpracy firmy handlowe, które chciałyby
wprowadzić w swoich punktach nasze produkty.

Wosk miękki jest produktem przeznaczonym do naprawy
drobnych zniszczeń na powierzchniach z drewna i tworzyw
sztucznych, takich jak: pęknięcia, otwory od gwoździ i wkrętów,
wgniecenia, rysy, zagłębienia itp. Do stosowania na
powierzchniach nienarażonych na intensywną eksploatację.

Przygotowaliśmy specjalny program składający się z najbardziej
popularnych produktów oraz kolorów na rynku meblarskim.
Ofertę hurtową możemy dostosować do indywidualnych
potrzeb każdego Klienta i rozszerzyć o dodatkowe produkty
z naszego asortymentu.

MATERIAŁY
DO NAPRAWY
POWIERZCHNI Z DREWNA
I TWORZYW SZTUCZNYCH

Bao Polska
W RAMACH WSPÓŁPRACY
ZAPEWNIAMY:
wsparcie technologiczne
materiały marketingowo-reklamowe
dostęp do wszystkich produktów BAO-CHEMIE
szybkie dostawy produktów z programu hurtowego

Dostępny w formie dużych i małych sztabek.
Kolorystyka: 100 kolorów standardowych oraz kolory
z palety RAL i NCS.
Istnieje możliwość dobrania koloru według próbek Klienta.

Wosk twardy
BAOWACHS 120
Wysokiej jakości produkt woskowy przeznaczony do naprawy
powierzchni narażonych na intensywną eksploatację.
Wymaga zastosowania urządzenia do roztapiania - kolb
na gaz/baterię lub kolb elektrycznych. Szybko się utwardza,
nie zapada się i jest światłotrwały.
Kolorystyka: 100 kolorów standardowych oraz kolory
z palety RAL i NCS.
Istnieje możliwość dobrania koloru według próbek Klienta.

Pisak kryjący
BAOLACKRETUSCHIERSTIFT 240
BAO NON-STOP 241
Pisak do barwienia kryjącego służy do retuszowania miejsc
z wadami na powierzchniach drewnianych i z tworzyw
sztucznych. Jego głównymi zaletami są: bardzo dobra
przyczepność, twardość i szybki czas schnięcia.
Kolorystyka: 100 kolorów standardowych oraz kolory
z palety RAL i NCS.
Istnieje możliwość dobrania koloru według próbek Klienta.

Pisak
RETUSCHIERSTIFT 210

Zestawy serwisowe
WALIZKA STANDARDOWA 602

Ołówek do retuszowania małych zarysowań, powstałych
na powierzchniach z drewna i tworzyw sztucznych.
Doskonały do odtwarzania krawędzi, dzięki ściętej końcówce.
Kolory są odporne na działanie światła i mają bardzo dobrą
przyczepność.

Specjalne zestawy serwisowe w walizce drewnianej 602
z kompletem produktów umożliwiającym wykonanie wielu
napraw.

Kolorystyka: 24 kolory standardowe.

Produkty dodatkowe
szpachtułka
kolba na baterie
zmywacz

Lakier w aerozolu
BAOSPRAY 800
Transparentny lakier w aerozolu do zabezpieczania
naprawianych powierzchni. Na bazie NC.
Nie tworzy powłoki lakierowej.

gąbka
włóknina
szpachla na bazie wody

Karta kolorów dla hurtowni
40 KOLORÓW

Dostępny w czterech stopniach połysku:
połysk, półmat, mat, głęboki mat.

Zestawy serwisowe
WALIZKA STANDARDOWA 606
Specjalne zestawy serwisowe w walizce plastykowej 606
z kompletem produktów umożliwiającym wykonanie wielu
napraw.
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Niniejsza karta kolorów ma charakter poglądowy.
Dodatkowe kolory w RAL: RAL 9016, RAL 9010, RAL 9001, RAL 9003, RAL 7035, RAL 7016
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