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Inteligentne lakiery
– przestrzeń dla wyobraźni
Czy element wyposażenia może stać się
tablicą suchościeralną? Teraz to możliwe dzięki
innowacyjnemu lakierowi nawierzchniowemu
o efekcie białej tablicy suchościeralnej, PM300,
najwyższej jakości produktowi stanowiącemu
efekt wieloletniego doświadczenia marki Ilva IVM
Chemicals.
rewniane
powierzchnie stają się
wolnymi przestrzeniami do wyrażania pomysłów, rysowania,
pisania, a następnie usuwania zapisków, by stworzyć
coś od nowa. Fronty mebli
kuchennych zmieniają się
w notatniki, w których można
zapisywać przepisy lub listy
zakupów. Meble dziecięce stają się niczym ogromne płótna
gotowe do tworzenia małych
dzieł sztuki, rysowania, dając
jednocześnie możliwość usunięcia tychże rysunków. Blaty
biurek lub innych mebli biurowych stają się notatnikami
służącymi do pracy, sporzą-
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dzania kalkulacji czy też rozwiązywania problemów.
Odpowiednie do tablic suchościeralnych markery nie
pozostawiają żadnych śladów
na lakierze nawierzchniowym
o efekcie tablicy suchościeralnej, nawet jeśli są usuwane po
kilku dniach, co daje gwarancję wiecznie błyszczącej, czystej i białej powierzchni.
Lakier nawierzchniowy
poliuretanowy PM300 jest łatwy w użyciu oraz odporny
na żółknięcie, co jest efektem
wnikliwej pracy nad jego właściwościami.

ILVA
Marka Ilva należy do międzynarodowej grupy IVM, jednej z kluczowych oraz największych grup w Europie i na świecie wyspecjalizowanych w produkcji lakierów do drewna. Produkty marki Ilva zostały
stworzone w 1946 roku we Włoszech, kraju, który od zawsze stanowił punkt odniesienia w tym sektorze produkcyjnym.
Wyroby firmy są opracowywane i udoskonalane w stałej współpracy
z przemysłem drzewnym i meblarskim, w tym z lokalnym przemysłem, którego doskonałość jest powszechnie doceniana na świecie.
Produkty marki Ilva są obecnie produkowane i dystrybuowane przez
IVM Chemicals, jedną z firm należących do grupy IVM, która z siedziby w Paronie (prowincja Pavia we Włoszech) koncentruje swoje
działania na obszarach rynku europejskiego, afrykańskiego, Bliskiego
Wschodu, Azji i Pacyfiku, gdzie nie ma jeszcze żadnego przedsiębiorstwa należącego do grupy.
Marka Ilva oferuje zaawansowane technologicznie rozwiązania do
dyspozycji profesjonalnych użytkowników z zakładów o różnej wielkości, począwszy od stolarzy, po przedstawicieli dużego przemysłu.
Więcej informacji: www.ilvalakiery.pl
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