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..Schuren....met NORTON..

Alle prijzen zijn in EURO, exclusief BTW en verzendkosten (franco vanaf € 340,00 netto, tenzij anders aangegeven). Op al onze aanbiedingen en 
leveringen zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.  Levering geschiedt in overleg. Tussentijdse wijzigingen voorbe-
houden.

  

herfst specials

       

de innovator  van parket schuurmaterialen!
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ALUMINIUMOXIDE 
EIGENSCHAPPEN VOORDELEN 

 

 Sterke linnen/polyester 
drager 

 Multifunctioneel economisch product 
ideaal voor het schuren van blank houten 
vloeren  

 Aluminium oxide korrel  Verspaand goed 

 Open bestrooid  Beter bestand tegen samenklonteren van 
schuurstof 

 

.... in oktober 10% korting op NORTON 
         schuurmaterialen.....

Norton is een professioneel en innovatief producent van een compleet pakket 
schuurmaterialen voor het schuren van parket- en houtenvloeren.

Het pakket is samengesteld op basis van jarenlange ervaring, de nieuwste ontwikkelingen 
binnen de parket- en houtindustrie, gecombineerd met de laatste innovaties op het gebied 
van flexibele schuurmaterialen en technieken.

Binnen dit complete pakket van schuurmaterialen en accessoires vindt u diverse 
hoogwaardige kwaliteitsproducten die nodig zijn voor een optimaal afwerkingsniveau van 
nieuwe vloeren en renovatie vloeren.

Norton schuurbanden, schijven en schuurdriehoekjes zijn geschikt voor de meest gangbare 
typen machines zoals bandschuurmachines, kant- en roterende schuurmachines, excen-
trische schuurmachines en eenschijfsboenmachines. 

T: +31 (0) 164-242170          W: www.renotecduo.nl  E: verkoop@renotecduo.nl



Alle prijzen zijn in EURO, exclusief BTW en verzendkosten (franco vanaf € 340,00 netto, tenzij anders aangegeven). Op al onze aanbiedingen en 
leveringen zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.  Levering geschiedt in overleg. Tussentijdse wijzigingen voorbe-
houden.

T: +31 (0)164 - 24 21 70  W: www.renotecduo.nl  E: verkoop@renotecduo.nl
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R817 Norzon® 

 
  

ZIRKONIUM 
EIGENSCHAPPEN VOORDELEN 

 

 Zeer zware polyester drager   Bestand tegen inscheuren, stugge drager 

 100% Norzon® korrel  
 Duurzame slijphoeken van de Norzon® 
korrel geeft een hoge standtijd, zelfs bij 
lagere druk 

 Open bestrooid  Goede prestaties op hard hout 
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R955 RED HEAT 
  

EIGENSCHAPPEN VOORDELEN 

 

 Zeer zware polyester drager   Extra lange levensduur en tegen inscheuren 
bestand 

 SG® keramische korrel  Tijdbesparend  

 Hoge Kwaliteit  Ongeëvenaarde effectiviteit, ideaal voor het 
professioneel schuren van vloeren  

 Open bestrooid  Uitermate geschikt voor het schuren van 
hardhout en grote oppervlakken  

  Minder vaak wisselen van schuurband 

 

..Schuren met Norton, 
professioneel en ambachtelijk ...

 

De verschillende typen schuurbanden worden geproduceerd met de beste en robuuste dragermaterialen, 
welke zeer vormvast zijn, waardoor schade aan de bandschuurmachine wordt voorkomen 
(kostenbesparend) en ook het aantal bandcorrecties veel geringer wordt (tijdsbesparend).

De schuurbanden zijn voorzien van een geïntegreerde tapelas; hierdoor ontstaat een overgangsloze 
oftewel stootvrije verbinding, waardoor schuurslag uitgesloten is.

Scan met uw smartphone: 

Goed voor vervuilde en gelakte vloeren

Norton levert een uitgebreid pakket eindeloze schuurbanden in de maatvoering 200x750 en 200x551 mm. 
voor het bewerken van nieuw gelegde vloeren of het renoveren van bestaande vloeren. Ideaal voor een 
hoge verspaning, het egaliseren van vloeren en het realiseren van het juiste schuurbeeldresultaat. 


