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Nyhet!

Alcro Bestå Briljant - en fyllig fasadfärg av högsta kvalitet
Nu lanserar Alcro den nya fasadfärgen Bestå Briljant. En
fyllig fasadfärg av högsta kvalitet som gör att ditt hus ser
nymålat ut i många år. Färgen är speciellt framtagen för
att klara av vårt nordiska klimat och är dessutom Svanenmärkt.
Att vara hus uppe i Norden är tuffare än på många andra
platser. Regn och snö kan piska mot fasaden månader i
sträck, samtidigt som vi kan ha en ljuvlig, men ganska brännande sol under somrarna. Med sådana här förhållanden
krävs det något extra av fasadfärgen.
Alcro Bestå Briljant är en fyllig täckfärg som är speciellt
framtagen för att klara det nordiska klimatet. Färgen ger
ett väderbeständigt skydd som får fasaden att se vacker
ut riktigt länge. Den nya färgen håller både glans och kulör
år efter år, samtidigt som färgen ger ett utmärkt skydd mot
smutsupptagning och påväxt av svartmögel.
När man har gjort laboratorietester enligt ISO 11341 visar
de att Alcro Bestå Briljant får ännu bättre testresultat än
Alcro fasadfärgs tidigare generationer, och att Bestå Briljant
har en mycket god förmåga att hålla både glans och kulör
även i vårt nordiska klimat.
Bestå Briljant är en Svanenmärkt fasadfärg. Några av de
viktigaste kraven för att bli Svanenmärkt är att färgen är
vattenburen och inte innehåller ämnen som är allergiframkallande eller hormonstörande. Inga tungmetaller får heller
förekomma. Utöver detta ställer även Svanenmärkningen
hårda krav när det gäller kulörhållning, hållbarhet, flagning
och motståndskraft mot mögel.
I samband med lanseringen av Alcro Bestå Briljant ändras
även utseendet på förpackningarna i Bestå-serien. Med sitt
nya skandinaviska, minimalistiska men ändå tydliga utseende
sticker Beståburkarna ut i butikshyllorna. Informationen på
förpackningarna är tydlig och anpassad så att det ska vara
lätt att hitta den information som behövs.
Ytterligare produkter i Bestå-serien är Bestå Utsikt – en
helt ny fönster- och snickerifärg, och Bestå Bevara – Alcros
bästa terrassolja.
Rekommenderat pris Alcro Bestå Briljant: 3 279 kr/ 10 l.

Alcros nya fasadfärg Bestå Briljant är en fyllig fasadfärg av högsta kvalitet som gör att ditt hus ser nymålat ut i många år.

Bestå Briljant är en Svanenmärkt fasadfärg fri från ämnen som är
allergiframkallande eller hormonstörande.

För ytterligare information och/eller ev. samarbeten, vänligen kontakta:
Julia Christiansen, +46 706 02 17 00, julia@perpr.se
Therese Skoglösa, Alcro Marknad, +46 723 48 01 07, therese.skoglosa@tikkurila.com
Bilder finns att ladda ner på perpr.se.

Alcro är Sveriges ledande färgvarumärke med över 100 års erfarenhet av färg och målning. Alcro erbjuder färg och färgnära produkter till konsument
och yrkesmålare med ett unikt sortiment, som är resultatet av ett långt forsknings- och utvecklingsarbete sedan 1906.

