SKAB NYT
UD AF GAMMELT
Renover dine gulve i stedet for at erstatte dem.

Dr. Schutz - et brand af

GAMLE GULVE
NYT DESIGN

ER DETTE DIT GULVPROBLEM?

MED PU DESIGN

gulvet er uskønt.

Udskiftning af et gammelt, slidt gulv er tidskrævende,

har gennem et stykke tid krævet for meget tid

snavser og er

og besvær at rengøre

ofte

en

dyr

affære.

Den

nye

renovationsteknologi fra Dr. Schutz går en
helt anden vej - med minimal tidsforbrug og
ulejlighed for dig.
Det innovative coating system fra Dr. Schutz

FORDELENE
VED PU
DESIGN/
COLORIZE
SYSTEMET:

det er på tide at få et nyt gulv, men prisen er for

Individuelt design -

høj og processen er for besværlig

alle former og farver er mulige

PU Design/Colorize er den perfekte løsning

gør det muligt at renovere eksisterende gulve kreativt og individuelt, uden snavs eller en lang
periode, hvor gulvene ikke kan anvendes.
Derudover er prisen op til 50% lavere end hvad

Færre omkostninger end ved et nylagt gulv
Gymnasium, Tyskland, før:

Ingen afbrydelser i virksomheden i offentlige
bygninger Ingen skidt eller larm
Langvarig beskyttelse imod slidtage

et nylagt gulv
ville koste. Se selv, og bliv overbevist...

Høj kemisk modstandsdygtighed og
skridsikkerhed

Sådan virker det: Let og enkelt!

Opmærksom på miljøet - ingen afskaffelse af
gamle gulve

1

2

Før renovering: Det gamle gulv er skadet og uskønt.

Med PU Color/Colorize og PU Sealer/Waxnomor, ser gamle gulve ud som nye

Høj kvalitet er garanteret af
erfarne og certificerede
serviceparntere.

og er langvarigt beskyttet.

Gymnasium, Tyskland, efter:

RÅDHUS I
AMSTELVEEN

HOSPITAL I
LEIDEN

”Gulvet er nu en sand perle!

”På et hospital skal gulvet være både skridsikkert og

Designmulighederne fra Dr. Schutz er nærmest

modstandsdygtigt overfor kemikalier. Belægningen

uendelige og vækkede stor begejstring. Vi er

fra Dr. Schutz sikrer begge. Derudover var det en

også glade for besparelsen på ca. 40%

fordel at renoveringen ikke skabte snavs eller larm for

sammenlignet med monteringen af nyt gulv.”

vores patienter.”

Chiel Huismann, Direktør for byplanlægning
Kontor Amstelveen

Peter Mechelse, Indkøbsleder
LUMC Leiden-Utrecht

Rum

		

Rum

Dialysecenter

Gammelt gulv

Genbrugsgummi

Gammelt gulv

Linoleum

Areal

1200 m2

Areal

2500 m2

Produkt

PU Design/Colorize farver

Produkt

PU Design/Colorize farver

før

efter

RAL 7047 telegrå 4

RAL 2003 pastelorange,

RAL 7042 traffikgrå

RAL 7047 telegrå and RAL
9001 creme

before

after

BIBLIOTEK I
BERLINKREUZBERG

INTEGRERET
SKOLE I AURICH
”Pauserummet blev omdannet til et farverigt område med
forskellige aktivitetszoner og det tilstødende cafeteria blev
en stille og hyggelig oase. Vores studerende elsker det og
vores lærere er begejstrede for mulighederne for kreativ

”PU Design/Colorize fra Dr. Schutz opfylder vores

anvendelse. PU Design/Colorize er i sandhed et fund for

bestræbelse for en individuel løsning. Vores kunder var

vores skole.”

begejstrede over, at gulvene blev renoverede over
weekenden og kunne anvendes igen allerede mandagen

Renate Erdt, Skoleleder

efter. Omkostningerne for daglig rengøring er også

IGS Aurich

betydeligt reduceret.”
Ralf Fleckenstein,
Arkitekt

Rum

Pauseområde og cafeteria

Rum

Kundearealer

Gammelt gulv

Linoleum

Gammelt gulv

PVC

Areal

1800 m2

Areal

1100 m2

Produkt

PU Design/Colorize farver

Produkt

PU Design/Colorize farver

før

efter

RAL 2008 lysrød orange,

RAL 5008 gråblå,

RAL 9003 signalhvid and

RAL 3017 rosé and

RAL 6037 ren grøn.

RAL 6019 pastelgrøn

før

efter

PU DESIGN ER KUN TILBUDT AF
CERTIFICEREDE OG ERFARNE FAGFOLK:
Kompetent rådgivning og vurdering på stedet
Optimale løsninger skræddersyet til dine individuelle ønsker og din gulvsituation
Arbejde i høj kvalitet af erfarne og kvalificerede fagfolk

DU KAN OGSÅ DRAGE FORDEL AF KREATIVE DESIGNS, TOP SERVICE OG FLOTTE GULVE MED
LAV VEDLIGEHOLD!
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