let’s roll!
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Det er lett å bruke Dalapro rullesparkel, men vi ønsker
likevel å gi deg noen nyttige tips om hvordan du best kan
utnytte produktets fordeler.
Gå inn på www.dalapro.no/video og se flere filmer
som demonstrerer hvordan rullesparkel brukes på beste
måte. Der finner du også en beskrivelse av egenskapene
for alle typer Dalapro rullesparkel.

”MIN BESTE OPPDAGELSE – SÅ LANGT”
Sparkel er en vitenskap. Det vet Berth Westman,

kvalitet og bredde
Dalapro har markedets bredeste sortiment av

utviklingssjef for produktene i Dalapro serien, og som har

rullesparkel. Og felles for alle Dalapro sine produkter

jobbet med sparkel i 25 år. For to år siden oppdaget han den

er gjennomgående høy kvalitet for best mulig resultat.

perfekte blandingen for rullesparkel som nå har utviklet seg til

Hver gang.

BERTHS BESTE
OPPDAGELSE – SÅ LANGT

en hel produktfamilie. Det fyller like godt som tradisjonell
sparkelmasse – men jobben er gjort mye raskere!
Dessuten er det bra for kroppen
å sparkle med rull.

se filmer
om rullesparkel

RULLESPARKEL
Experience the difference

BERTHS BESTE
O
R
P
A
L
A
D
R
O
F
R
E
T
ARGUMEN
RULLESPARKEL

TID

40 %

AREA

”du jobber raskere
–og har mer tid til andre ting”

”du jobber smartere …”

”… og miljøvennlig”

Studier viser at rullesparkling tar 30–40 prosent mindre tid

Det er krevende å sparkle, det er noe alle profesjonelle

Nesten alle Dalapro rullesparkel er Svanemerket.

sammenlignet med tradisjonell sparkling. Vår rullesparkel

malere vet. Rullesparkling reduserer slitasjen på kroppen

Det er viktig ettersom stadig flere utbyggere og kunder

fyller like godt som andre sparkelmasser og påføringen med

og gir mer energi for både arbeid og fritid. Med rulle-

ønsker miljøvennlige hus som tar hensyn til energi og

rull gjør det lettere å fordele riktig mengde på veggen.

sparkel jobber du rett og slett smartere.

helse gjennom hele prosessen.

