KOMMUNE OG NÆRING

Aldri mer maling
Vedlikeholdsfri kledning
for nordisk klima

Kommunenes trange driftsbudsjetter er under press hvert år
og oppleves alltid for lite. Ved å legge til rette for investering i
ny vedlikeholdsfri kledning, vil en redusere fremtidige driftsbudsjett. Dette gjelder også for næring, borettslag og
organisasjoner mm. som hele tiden opplever for lite midler til
vedlikehold. Gjennom å benytte vedlikeholdsfri kledning vil en
spare fremtidig arbeid.
Gjenom snart 70 år har vår leverandør i Canada produsert
og utviklet vinyl-kledning til hus, hytter og andre bygg.
Denne kledningen er idag veletablert
i andre land med røft klima,
som for eksempel Canada,
USA, New Zealand og
Australia.

Norklednings løsninger er
velprøvde og av høy kvalitet.
Dere får over 50 års garanti
og trenger aldri mer å male.
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Kledningen kan monteres
både utenpå gammel kledning Spyl av med hageslangen
og vedlikeholdet er
eller direkte på nybygg. Vi har
ferdig.
kledning som stående, liggende
dobbelfals og vestlandskledning. Vi leverer også til
kasse og takutstikk.
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Manglende vedlikehold er en forringelse av bygg og en utfordring for folkehelse og miljø. Etter bruk vil vår kledning
bli resirkulert og brukt til andre formål. Maling slites ned og
ender i naturen, den nest største kilden til mikroplast i havet
er maling. Så ja, vinylkledning har en miljø gevinst og.
Vi kan også levere følgende
listverk tremønstret i kompakt PVC:
• 19x90mm som vinduslist,
vindskier, isbord m.m.
• 24x90mm som vannbord. Kan
også brukes som håndløper,
topprekke m.m.
• 19x140mm som vindskier,
stubord, pannebord m.m.
Sjekk vår hjemmeside www.norkledning.no
Her finner du all informasjon du trenger å vite om:
• Bilder
• Dokumentasjon
• Montering
• Teknisk, m.m.
• FDV

Kontakt oss gjerne:
Asle Rafdal, tlf. 900 56 822, mail: asle@norkledning.no
MADE IN CANADA

