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www.griff on.eu Griff on. Verbonden met vakwerk.POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS MONTAGELIJM 6311745

WORSTVERPAKKING XXL 600 ML

De introductie van de nieuwe worstverpakking 
wordt uitgebreid ondersteund met een 
grootscheepse marketingcampagne en een 
unieke introductie-actie met starter kit.  

• Presentatie op (nationale) beurzen
• Live productdemonstraties
• Advertenties in vakbladen
• Website van Griff on
• Persberichten
• A5 leafl et en A3 poster
• Folder voor de vakman
•  Life-size pitbull voor de vakhandel 

(point-of-sale materiaal)
• Online / narrow casting video

MAXIMALE SUPPORT
NIEUW

6311748

WORSTVERPAKKING  
XXL 600 ML 

EINDSTERKTE  
NA 4 UUR

Griffon. Verbonden met vakwerk. www.griffon.eu

NIEUW

WORSTVERPAKKING XXL 600 ML

www.griffon.eu Griffon. Verbonden met vakwerk.

POLY MAX® 
HIGH TACK EXPRESS 
WORSTVERPAKKING
•  Maximaal gebruiksgemak
•  Maximale kwaliteit
•  Maximale afvalbesparing

6311717
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•  Speciale starter kit met 6 worstverpakkingen, spuitmondjes en pistool in één pakket
•  Gratis worstpistool faciliteert de aanschaf en het gebruik van worstverpakkingen
•  Opvallende actieverpakking, ideaal voor presentatie in de vestiging
•  Ideale actie om in folders en online te plaatsen

UNIEKE INTRODUCTIEACTIE 
STARTER KIT MET GRATIS 
WORSTPISTOOL!

+

+

6 X

6 X

1 X

GRATIS
WORST
PISTOOL

PRODUCT VERPAKKING  INHOUD ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE
STUKS

EAN CODE
OVERDOOS

BE ADVIES VKP
HOOG

ADVIES VKP
LAAG

Starter kit 6 worsten, 6 V-nozzles en 1 pistool 6311635 8710439251233 8710439251233 1 € 119,64 € 97,92

Poly Max® High Tack Express worst worst, 600 ml 6311536 8710439250366 8710439250359 12 € 19,94 € 16,32

Poly Max® High Tack V-nozzle zak, 6 stuks 6311537 8710439250380 8710439250373 10 € 3,25 € 2,66

Poly Max® Worstpistool 1 stuk 6311636 8710439251257 8710439251240 6 € 32,45 € 26,55

LOGISTIEKE GEGEVENS
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POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS MONTAGELIJM

HIGH TACK VNOZZLE
Spuitmond met speciale V-opening 
voor de optimale lijmril voor:
• De perfecte verdeling van de lijm
•  Extra hoge aanvangshechting

MAXIMAAL GEBRUIKSGEMAK
De 600 ml worstverpakking is de ideale oplossing voor de grotere 
lijm- en montageklussen:
• 2,1 x zoveel inhoud als een koker, dus half zo vaak wisselen
• Worstverpakking is snel en gemakkelijk te wisselen
• Zeer eenvoudig lijm uitspuiten

MAXIMALE AFVALBESPARING
In vergelijking met standaard kokers zorgen worstverpakkingen voor aanzienlijk 
minder afval op de bouwplaats, zowel qua gewicht als volume. Het afvoeren 
van afval is eenvoudiger en zorgt voor een fl inke besparing op afvalkosten.
• 94% minder afvalvolume t.o.v. kokers
• 54% minder afvalgewicht t.o.v. kokers

MAXIMAAL VOORDEEL
De Poly Max® High Tack Express worstverpakking is goedkoper per milliliter 
t.o.v. de koker. En tijdens de introductie van deze nieuwe verpakking is er een 
speciale starter kit verkrijgbaar met daarin een gratis worstpistool!

IDEAAL VOOR DE VAKHANDELIDEAAL VOOR DE VAKMANGO TO THE MAX 
MET POLY MAX®

WORSTPISTOOL
Professioneel pistool:
•  Direct-stop functie 
•  Non-drip systeem
•  Handige zichtstrook aan bovenzijde
•  360° draaibaar

GO TO THE MAX 
MET POLY MAX® 
EN LAAT DE MONTAGELIJMCATEGORIE 
MAXIMAAL GROEIEN!

1 WORST = 2 ¹⁄₁₀ KOKER

worst = 600 ml / 900 g koker = 285 ml / 435 g

“Kokers zijn te klein voor mijn klus.”

“Het kost een hoop tijd om lege kokers te verwisselen.”

“Kokers zorgen voor een hoop verpakkingsmateriaal, 
wat lastig af te voeren is.”

“Als er een grotere verpakking Poly Max® zou zijn, 
zou ik deze zeker kopen.”

MAXIMALISEREN VAN DE CATEGORIEGROEI
De Poly Max® worstverpakking verhoogt de omzet van deze 
margerijke productgroep door het:
• Aantrekken van grootverbruikers die nu rechtstreeks/ergens anders kopen
• Aantrekken van nieuwe, meer op prijs gerichte gebruikers
• Stimuleren van huidige gebruikers om meer te verbruiken

MAXIMAAL BIJDRAGEN AAN EEN BETER MILIEU
Met de nieuwe worstverpakking van Poly Max® faciliteert u de vakman ook als het aankomt 
op afvalbesparing. Deze nieuwe verpakking zorgt namelijk voor aanzienlijk minder afval, 
zowel qua gewicht als volume. 
• 94% minder afvalvolume t.o.v. standaard kokers
• 54% minder afvalgewicht t.o.v. standaard kokers

MAXIMAAL ASSORTIMENT VOOR DE PROFESSIONAL
Met de worstverpakking in het assortiment kan de vakman ook voor de grotere 
lijm- of montageklus de beste oplossing worden geboden. Gemakkelijk en snel in gebruik, 
minder afval en aantrekkelijk geprijsd!  

Als vakhandel wilt u uw klanten altijd het beste kunnen bieden. Belangrijk is 
dan dat u producten aanbiedt waar zij op kunnen vertrouwen en waarmee zij 
een maximaal resultaat bereiken. Griff on ontwikkelde in 2004 al Poly Max® 
op basis van SMP-Polymer voor lijmen, monteren en afdichten.
Niet lang daarna werd de hele lijn doorontwikkeld tot de Express-varianten 
(10 x sneller dan standaard polymeren) voor nóg betere prestaties op het gebied 
van betrouwbaarheid, gemak en snelheid. Met de 3 varianten hogesnelheidslijmen 
biedt Poly Max® een compleet assortiment met unieke eigenschappen en 
toepassingsgebieden. 

Sinds de introductie kent dit hele segment een enorme groei en is Poly Max® 
een groot succes. Vele professionals in de bouw-, afbouw- en installatiesector 
vertrouwen op Poly Max® voor diverse toepassingen. Griff on blijft echter innoveren 
en ontwikkelt steeds nieuwe producten op basis van inzichten en behoeften in de 
markt. Zo gaan we continu voor een maximale groei in dit segment.

NIEUW: WORSTVERPAKKING 
POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS
Griff on breidt de Poly Max®-range uit met Poly Max® High Tack Express in 600 ml / 
900 g worstverpakking. Deze heeft ruim twee keer zoveel inhoud als een standaard 
koker en biedt de vakman maximale voordelen. Ook het benodigde worstpistool en 
de bijbehorende High Tack-spuitmonden worden aan het assortiment toegevoegd.

Met de Poly Max® worstverpakking klaart uw klant ook de grootste montageklus 
binnen de kortste keren. Hij kan rekenen op de vertrouwde kwaliteit in een groot-
verpakking, met maximaal gebruiksgemak. Daarnaast zorgt de nieuwe verpakking 
ook voor een maximale afvalbesparing. Kortom: een mooie aanvulling voor uw 
professionele montagelijm-assortiment!

koker = 285 ml / 435 g

000125966 TL BIS fld-handel-go-to-the-max-A4-GRIFFON-NL.indd   4-6 10-05-16   17:14


		2016-05-10T17:15:19+0200
	Preflight Ticket Signature




