Veiligheid:
voldoende afstand
van de muur
Greep:
ergonomische vorm
voor extra comfort
en maximale grip

UITKRABBEN ÉN DOORSTRIJKEN IN ÉÉN BEWEGING

Handgreep:
aluminium, licht
van gewicht

Diepte instelling:
eenvoudig robuust
geconstrueerd
Wielen:
massief en slijtvast
kunststof
Easypointer®:
eenvoudig te
reinigen

Easypointer® verkort de bouwtijd

www.easypointer.nl
T 0499-494590

98323978 151212

Voegpen:
extra gehard,
diepte instelbaar,
meerdere breedtes
en uitvoeringen
beschikbaar

Metselen en voegen in één dag

|

Altijd topkwaliteit

|

Doorstrijken

Voordelen

De
trend
van
nu.
De
doorgestreken (verdiepte) voeg
is homogener, sterker en
vooral fraaier. Geen wonder
dat architecten steeds vaker
grijpen naar deze techniek
boven conventioneel voegen.
Met de Easypointer® valt er
bovendien tijdwinst te behalen.
In één bewerking de voeg
uitkrabben én doorstrijken.

De ergonomische handgreep van de
Easypointer® ligt prettig in de hand.
Dankzij de uitgekiende vormgeving
blijft de hand op veilige afstand van
de muur. Daardoor is er goede
controle over het werk en wordt een
optimale kwaliteit bereikt.
De massieve wielen zijn bijzonder
slijtvast en waarborgen – ook na
veelvuldig gebruik – een constante
voegdiepte.
De Easypointer® is eenvoudig
schoon te maken. Gegarandeerd
jarenlang
plezier
van
dit
gereedschap; karwei na karwei.
En ...... de Easypointer® zorgt voor
meer variatie in het werk van de
metselaar.
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Instelbaar

De Easypointer® heeft een
instelbare speciaal geharde
voegpen. Daarmee wordt in
één beweging de mortel
uitgekrabd en doorgestreken.
De voegpen is eenvoudig
instelbaar voor voegdieptes
van 0 t/m 15 mm.
Er zijn diverse voegpennen
beschikbaar. Deze variëren in
breedte,
maar
ook
in
uitvoering. Standaard wordt de
®
Easypointer voorzien van een
7,5mm brede voegpen.
Het aantal uitvoeringen breidt
nog
steeds
uit.
Zie
www.easypointer.nl voor het
actuele aanbod.

Resultaat
Zie het resultaat: een degelijke
doorgestreken en strakke voeg.
Er
wordt
ook
gewerkt
aan
voegpennen om schaduw- en
snijvoegen te maken. Kijk op
www.easypointer.nl
Dankzij de Easypointer® is een
tijdwinst van 50% haalbaar op de
werkplek. De steiger mag eerder
weg en het personeel is vlot inzetbaar op een ander werk.
Kortom, u wint aan bouwtijd.

Altijd 50% tijdwinst

