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3 componenten, 1 doel
Het kleursysteem van de Pallmann Color Collection 
bestaat uit drie componenten. Het basisonderdeel (A), 
een uithardingsmiddel (B) en het kleurcomponent  
met hoogwaardige kleurpigmenten (C). Het systeem  
is eenvoudig, veilig en snel én is ook nog eens 100% 
oplosmiddelvrij.

Een langdurig mooie vloer
Door de samenstelling van de drie componenten
ontstaat een intensief kleurresultaat. Bovendien
krijgt de kleur een extra beschermlaag, waardoor
de vloer nog langer en beter beschermd is.

COLOR COLLECTION
HET SYSTEEM

Optimale bescherming
Met een van de 2-componenten 
lakken van Pallmann 

Natuurlijk en warm
Met Pallmann Magic Oil

Pall-X 333 A+B+C+

Lak of olie? Vrije keus!
De laatste bescherm- en afwerklaag van de gekozen 
kleur uit de Pallmann Color Collection is mede bepalend 
voor de uitstraling van de vloer. Uniek is dat men voor 
zowel een naturel olie als een onderhoudsvriendelijke 
lak (in diverse glansgradaties) kan kiezen. Zo kiest de 
klant zélf de gewenste uitstraling van de parketvloer.

Verwerking en onderhoud
Voor advies over de ondergrondvoorbereiding, verwerking 
van de producten en het onderhoud, verwijzen wij naar 
de productbladen en onderhoudsaanbevelingen op onze 
website www.pallmann.nl. 



ALLE KLEURENCOLOR COLLECTION
DE VOORDELEN

* 32 kleuren, kijk op www.pallmann.nl

Artikel Grootte eenheid Verbruik
Pall-X 333 Naturel 1 liter (0,8l A + 0,2l B) 25-50 ml/m²

Pall-X 333 Color Concentrate* 0,2 liter 0,2 liter op 1 liter Pall-X 333 Naturel

PALLMANN COLOR COLLECTION | HET SYSTEEM

Bleached Grey Soft Grey Concrete Grey Solid GreyCovered Grey Shaded Grey

Between BrownNostalgic Brown Smoked OakEndless Brown Stylish ChestnutVictorian Bronze

Secret Green Mystic BlueHappy Yellow Classic RedDenim BluePretty Pink

Havana BrownExotic Brown Rich BrownAuthentic Brown Elegant Walnut Balanced Oak

Natural WhiteEasy White Sober White Brushed White Weathered GreyWhite

Almost Black Luxurious Black

Help de klant kiezen
De Pallmann Color Collection bestaat uit 32 trendy 
kleuren, passend bij iedere woonstijl. Door de 
onderverdeling in woonstijlen, wordt de keuze voor een 
kleur vereenvoudigd. De Pallmann-kleurenspecialist 
heeft per woonstijl 5 tot 7 kleuren geselecteerd. Dat 
maakt het al wat overzichtelijker!

Langdurige kleurgarantie
De hoogwaardige, transparante afwerking van  
de kleurlaag zorgt voor extra goede bescherming tegen 
slijtage. Zo gaat de gekleurde parketvloer  
gegarandeerd jarenlang mee.

De keuze is reuze
De Pallmann Color Collection biedt optimale  
keuzevrijheid in kleur en afwerking. Naast de keuze 
uit 32 kleuren, kan de klant ook nog kiezen welke 
afwerking gewenst is. Dat kan een olie zijn, maar 
ook een matte of glanzende lak. Zo wordt ‘zomaar’ 
een parketvloer, een unieke parketvloer.

COLOR COLLECTION TOOLKIT
COLOR BOX
Een handige houten box met monsters van alle kleuren, 
onderverdeeld in de 7 woonstijlen. Ook bevat deze 
box van alle kleuren vloeibare kleurtesters. Hiermee 
kan iedere kleur bij de klant thuis, of op een los stuk 
hout, worden uitgeprobeerd. Zo kan de kleur optimaal 
worden beoordeeld. 

STYLE BOOK
Een prachtig handboek dat dient als inspiratie voor 
de eindgebruiker. In het style book worden de 7 
woonstijlen en de daarbij speciaal geselecteerde 
kleuren belicht. Het maken van de juiste kleurkeuze 
wordt op deze manier een stuk makkelijker! 



PALLMANN | Een merk van Unipro bv

Bouwstraat 18, 7483 PA Haaksbergen

Postbus 33, 7480 AA Haaksbergen

T +31 (0)53 573 73 73
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