
Frencken B.V.   •   Houtstraat 25   •   6001 SJ Weert   •   Nederland 
T +31(0)495 583 500   •   sales@frencken1901.nl   •   www.frencken1901.nl

LIJMEN SINDS 1901

SPECIALIST IN LIJMEN VOOR
HOUT & PLAATMATERIAAL

Uitbreiding van het assortiment met een beglazingskit is een antwoord op de trend dat de timmerindustrie 
het beglazen in eigen hand neemt. Frencken wil een zo compleet mogelijk partner zijn en ook op het gebied 
van beglazen de gebruikelijke technische en deskundige ondersteuning bieden. 

Beglazingskit 2801 met KOMO Certificaat is een aanvulling zonder 
compromissen op het Frencken portfolio. 

Voldoet aan BRL 2801 - Topafdichting tussen sponning in deuren, ramen en kozijnen / glaslat / beglazings-
profiel en de ruit, aangebracht op een rugvulling. De kitproducten kunnen worden toegepast in binnen- en 
buitenkozijnen van hout, metaal of kunststof en ter plekke voor binnen- en buitenbeglazing.

Wij nodigen u dan ook uit om contact met Frencken op te nemen  voor meer informatie of een bezoek van 
onze enthousiaste technische adviseurs aan te vragen. Bekijk de video van de Beglazingskit 2801 op ons 
YouTube kanaal - Frenken lijmen.

Frencken breidt de producten voor de timmerindustrie uit met de 
KOMO gecertificeerde ‘Frencken Beglazingskit 2801’.  

Dit product voldoet aan alle denkbare eisen en onderscheidt zich van de gangbare producten omdat 
het geen draden trekt, droog en nat afmesbaar is en uitstekend verwerkbaar is door de constante 
uitstroom. Het product is in eerste instantie leverbaar in zes kleuren en wordt in 600 ml worsten 
geleverd. 

5 dozen + 1 doos GRATIS
PROFITEER VAN DE ACTIE BEGLAZINGSKIT 2801

• ACTIE BEGLAZINGSKIT 2801
• Bij aanschaf van 5 dozen Beglazingskit 2801 ontvangt u 

gratis 1 doos extra

• ACTIE KOZIJNENLIJM 0819 SLS
• Bij aanschaf van 5 dozen Kozijnenlijm 0819 SLS ontvangt u 

gratis 1 doos Beglazingskit 2801 

• VOORWAARDEN
• Actie geldig voor alle kleuren Beglazingskit 2801

• Combinatie van kleuren is mogelijk (1 kleur per doos)
• Actie geldig bij 5 dozen Kozijnenlijm 0819 SLS 310ml (kokers)
• Actie geldig bij 5 dozen Kozijnenlijm 0819 SLS 600ml (worsten)
• Actie geldig voor orders t/m 31 december 2021
• Levering zo spoedig mogelijk via de aangesloten IJzerwarenhandel

Verkrijgbaar via de aangesloten IJzerwarenhandel

BEGLAZINGSKIT 2801
DE LAATSTE STAP IN HET FRENCKEN TOTAALSYSTEEM


