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NETline schuurschijven maakt schuren een fun job!

Berner Produkten b.v.

Verdubbelde materiaalafname en optimale stofafzuiging met
de NETline schuurschijven van Berner.

Vogelzankweg 175

Landgraaf, 9 februari 2018: Werk schoon, netjes en langer

www.berner.nl

door met de revolutionaire NETline schuurschijven van Berner.

Uw contactpersoon:

NL-6374 AC Landgraaf
Nederland

Saskia Flamand

Berner NETline schuurschijven leveren zeer hoge prestaties
door de optimale positie van de korrel op het net. Het groot

Communicatie
T +31 (0) 45 – 533 9106
saskia.flamand@berner.nl

aantal gaatjes zorgt voor een gestroomlijnde stofafvoer wat
weer resulteert in het niet vollopen van de schijf. Dit
vervijfvoudigt de levensduur! Het brengt een enorme
besparing en is tevens beter voor het milieu. Bijkomend
voordeel is dat de schijf geen vaste positie heeft op de
steunpad. Daardoor blijft de wisseltijd tot een minimum
beperkt. De NETline schuurt snel en krasvrij.
Berner introduceert een compleet nieuw pakket NETline
schuurschijven TOP (aluminiumoxide korrel) in diameter 150
mm speciaal geschikt voor het schuren van lak, primers,
coatings, kunststof en polijstvoorbereiding. Verkrijgbaar in
korrel 80 tot 400. De PREMIUM (keramische korrel) uitvoering
in diameter 150 mm is te gebruiken voor het fijn schuren van
hardhout, multiplex, fineer en gipsplaat. De PREMIUM variant
diameter 225 mm is uitermate geschikt voor het schuren van
stucwanden en –plafonds, fillerplaten, gipskarton platen en
gasbeton. Verkrijgbaar in korrel 80, 100 en 120.
De NETline schuurschijven worden met de bijbehorende Berner
steunpad (klittenband) op de schuurmachine bevestigd. De
steunpad beschermt het klittenband van de steunzool en zorgt
voor een optimale hechting van de NETline schuurschijven.
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De steunpad is voorzien van gaatjes en deze zorgen voor een
optimale afzuiging.

Berner Produkten b.v.
Vogelzankweg 175
NL-6374 AC Landgraaf

De kenmerken van de Berner NETline schuurschijf in een
notendop:









Uniek schuurnet met 128 gaatjes per cm²
Meest nauwkeurig schuurresultaat
Geen vaste positie van de schijf
Duurzaam product met zeer lange levensduur
Optimale stofafzuiging resulteert in minder snel vollopen
Hoge inscheursterkte, dankzij stabiele net-onderlaag
Toepasbaar op plamuur, primer, lakken, kunststof, hout
en vele andere soorten ondergrond
Nat en droog te gebruiken

Nederland
www.berner.nl
Uw contactpersoon:
Saskia Flamand
Communicatie
T +31 (0) 45 – 533 91 06
saskia.flamand@berner.nl

Kortom: kies de Berner NETline schuurschijven voor een
optimaal resultaat, de laagst mogelijke kosten en de meeste
tijdwinst!
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Bijlagen:
1. NETline startset TOP ø150mm (jpg)
2. NETline PREMIUM ø225mm (jpg)
3. NETline open structuur (jpg)
4. NETline steunpad ø147mm (jpg)
Noot voor de redactie:
Wilt u meer informatie over deze nieuwe producten? Dan kunt
u kunt contact opnemen met onze Marktspecialist Dhr. Jos
Ploum: jos.ploum@berner.nl of +31 (0) 45 533 92 61.
Wenst u productfoto’s in hoge resolutie? Deze kunt u opvragen
bij Dhr. Anne-Jan Logcher van onze grafische afdeling:
nlmc@berner.nl
Indien u dit bericht plaatst, dan stellen wij een
bewijsexemplaar zeer op prijs.
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