
PALL-X
 FULL COLOR
 DEKT DE LADING
  DEKKENDE, GEKLEURDE 2-COMPONENTEN PU PARKETLAK   



UNIVERSEEL INZETBAAR
De mogelijkheden voor het toepassen van PALL-X FULL COLOR 
zijn eindeloos. De donkere houten vloer in de woonkamer in een 
modern jasje steken? De parketvloer in een bedrijfsrestaurant 
voorzien van een sterke, dekkende afwerking? Of looppaden of 
markeringen creëren in winkels? Het kan allemaal. 

KantorenWonen

DIVERSE TOEPASSINGSGEBIEDEN

Retail

ZO. DAT IS AFGEDEKT.
PALL-X FULL COLOR is een 2-componenten, gekleurde 
PU-parketlak. De zorgvuldig samengestelde basiscollectie 
bestaat uit 12 moderne, dekkende kleuren die naar 
smaak en wens af te werken zijn met diverse lakken en 
glansgradaties. Gaan die wensen nog verder? Dan is er de 
mogelijkheid om voor een custom made eigen kleur te gaan. 

PALL-X FULL COLOR



full
         color

Horeca / Bedrijfsrestaurant  

• Geeft de ruimte een andere uitstraling 
• Beschikbaar in 12 trendy kleuren  
• Op aanvraag vrijwel iedere kleur mogelijk
• Mogelijkheden zijn eindeloos
• Verlengt de levensduur van een parketvloer



FLEXIBEL SYSTEEM

Borstel de vloer met PALLMANN BORSTELTECHNIEK 
voor een vloer met een robuuste uitstraling en nóg meer karakter. 

Het systeem is flexibel en het eindresultaat afhankelijk van de 
wens van de klant. Zo is het aanbrengen van een grondering, het 
aantal gekleurde laklagen PALL-X FULL COLOR en de eventuele 
afwerking met een van de 2-componenten lakken van Pallmann 
helemaal zelf te bepalen.

Fossil Grey
Fossil Grey  
Geborsteld

Geborsteld

VOORDELEN

• 2-componenten; ijzersterke lak

• Eenvoudig te verwerken 

• UV-stabiel

• Afhankelijk van aantal lagen: mooi dekkend óf houtstructuur zichtbaar 

• Op vrijwel alle houtsoorten toe te passen 

• Ook in te zetten in combinatie met borsteltechniek

++

Meer productinformatie? Ga dan naar onze website www.pallmann.nl 



Zit de juiste kleur er net niet bij? 
Op aanvraag is vrijwel iedere kleur 
mogelijk! Vraag ons naar de moge-
lijkheden.

* Let op: niet iedere kleur is even geschikt.
 Vraag onze PALLMANN specialisten naar de mogelijkheden. 

Cotton WhiteBasic White Misty Grey Calm Grey 

Dusty Grey Fossil Grey Stylish Grey Cool Grey

Intense BlackElegant Grey Distinct Green Plainspoken Blue

DE KLEUREN

PALL-X FULL COLOR

custom                         made



ZO. DAT IS AFGEDEKT.
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PALLMANN | A brand of Uzin Utz Group 
Uzin Utz Nederland bv 

Bouwstraat 18 | 7483 PA Haaksbergen

Postbus 33 | 7480 AA Haaksbergen

+31 (0)53 573 7373 

pallmann.nl@uzin-utz.com 

www.pallmann.nl
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