
 

SUPERGRIP  TRAPPLATEN

Duurzame anti-slip trapplaten
voor gladde trapdelen

KNOW‐HOW TO PROTECT™

WWW.RUST‐OLEUM.EU

®

Sterkste materiaal op de markt

Roestvrije anti-slip oplossing voor beschadigde, versleten of gladde trapdelen

Wij snijden de platen gratis voor u op maat

Eenvoudig te bevestigen met kit en schroeven

Opvallende veiligheidsgele of -witte randen



SUPERGRIP® TRAPPLATEN
OMSCHRIJVING
Robuuste kant-en-klare, roestvrije anti-slip trapbedekking voor beschadigde, versleten of
gladde trapdelen.

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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