Fixx Maakt het als nieuW!
Kleine-Leiden heeft in haar bestaan van ruim tachtig jaar een assortiment
artikelen opgebouwd dat in elk opzicht toonaangevend is. Alle Fixx-
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Topkwaliteit staat daarbij voorop, waardoor u nu kunt beschikken over

ecologisch verantwoord ondernemen speelt binnen onze bedrijfsvoering een

kersen
4578 G

zeer belangrijke rol, zoals ook milieu en veiligheid vanzelfsprekend grote aandacht
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een die met Fixx-producten werkt. Zeker ook in de wetenschap dat
de werking volkomen vergelijkbaar is met oplosmiddelhoudende producten.
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leer, meubelstof, hout of kunststof, de producten van Fixx brengen het beste in
alles naar boven. Wie met Fixx werkt, maakt meubelen en vloeren weer als nieuw.
Op onze uitgebreide website www.fixxproducts.nl vindt u gedetailleerde
informatie over het gehele assortiment van Fixx. u treft daar nuttige tips aan
over het juiste gebruik. Ook op het gebied van vloerbescherming zijn er nu
geweldige toepassingen mogelijk.

Online video’s
Op onze website bieden wij een serie infomatieve video’ s over leer en meubelstof.
Zowel het gehele productieproces van leer als de reparatie van regelmatig
voorkomende problemen worden duidelijk, in chronologische volgorde getoond.
Ook de verwijdering van vervuiling en vlekken uit meubelstof en leer komen aan
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hebben. steeds meer producten leveren wij op waterbasis, belangrijk voor ieder-
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producten zijn het resultaat van een langdurige en zorgvuldige ontwikkeling.
de meest professionele producten voor de verzorging van hout, leer,
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bod. de video’s zijn te zien op www.fixxproducts.nl bij het tabblad video.
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Schellakstaven

Zeer hard en duurzaam
vulmiddel om kleine
beschadigingen vrijwel
onzichtbaar weg te werken. door de schellak te
smelten met een bout
of brander is deze in een
scheur of beschadiging
te vloeien. leverbaar als
assortiment met diverse
kleuren.

Dekkende lakstiften
voor snel en eenvoudig
bijwerken van beschadigingen op gelakte oppervlakken. Verkrijgbaar in
diverse standaardkleuren
en op aanvraag in iedere
gewenste kleur.

Retoucheerstiften

voor zeer nauwkeurig bijwerken
van beschadigingen op transparant
gebeitste, geoliede of gelakte
oppervlakken. door penseelvormige
punt zeer geschikt om nerfstructuur
te tekenen. Zowel los als in assortiment leverbaar in vele kleuren.
Zie achterzijde.

door de hardwas te smelten met
een bout of brander is deze in een
scheur of beschadiging te vloeien.
Zeer duurzame en professionele
reparatie. leverbaar in diverse
kleuren die onderling mengbaar
zijn. tevens leverbaar als reparatieset in koffer met smelter op
batterijen en hardwasspatel.

kant en klare blister met een 3 kleuren
retoucheerpen en bijpassend staafje
stopwas. leverbaar in 3 kleurvarianten. Grenen, coloniaal en mahonie.

kleurbeits op naftabasis. Opent de
poriën van het hout
en geeft een mooi
resultaat. leverbaar
in 1 en 5 liter verpakkingen. in diverse
kleuren.

Teflon Glijders

voor veilig en eenvoudig verplaatsen van zware objecten zoals
banken, stoelen, kasten, tafels
en piano’ s . Glijden zeer soepel
en voorkomen hittesporen door
wrijving op vloerbedekking.
Verkrijgbaar in diverse diameters
met schroef, zelfklevende tape
en voor plaatsing onder (zwenk)
wielen, zowel in bulk als in blister.

Glijnagels

Voor snel en eenvoudig plaatsen onder poten
van (tuin)stoelen en tafels. in diverse maten,
ijzer/vernikkeld en nylon.

Zelfklevend vilt

Hardlakken

universele harde lakken
in diverse glansgraden.
leverbaar in 5 liter cans.

ter bescherming van vloeren, tafelbladen, kasten en
vele andere objecten. Geluiddempend en isolerend!
door zelfklevende tape
gemakkelijk aan te brengen. Verkrijgbaar in diverse
kleuren, diktes en maten.
Zowel in blister,
bulkverpakking als op rol.

Schroefvilt

voor snelle en duurzame
bevestiging onder tafels en
stoelen. in diverse diameters,
schaalkleuren in blister en
bulk leverbaar.

Overlakbare stopwas

voor het vullen van krassen en
beschadigingen in houten oppervlakken. uit voorraad leverbaar
in een groot aantal kleuren, zowel
assortimenten als losse kleuren.
Zie achterzijde.

Veiligheidsmateriaal
Meubelspuitlak

500 ml spuitbussen voor het
(bij)spuiten van kleinere oppervlakken. droogt zeer snel.
leverbaar in diverse transparante en dekkende kleuren en
als transparante lak in diverse
glansgraden. Zie achterzijde.

K&K Speciaalreiniger
Hout Reparatiesets

Spuitbeits

eenvoudig aan te brengen en
in vrijwel alle omstandigheden bruikbare kleurbeits. leverbaar in 1 en 5 liter verpakkingen. in diverse kleuren.

Hardwas

voor snel en eenvoudig
bijwerken van beschadigingen op transparant
gebeitste, geoliede of
gelakte oppervlakken.
Zowel los als in assortiment leverbaar in vele
standaardkleuren.
Zie achterzijde.

Flexpennen

Waterbeits

Voor super effectieve reiniging van (meubel)stof, pVc
en andere zachte en harde
kunststof materialen. in handige 500 ml spray-flacon en
diverse grootverbruik
verpakkingen.

diverse types
adembeschermingsmaskers, met en zonder
verwisselbare filters.

Anti-slip pads

hoogwaardige, transparante polyurethaan pads met zelfklevende
tape. ter voorkoming van ongewenst verschuiven van objecten
zoals (gekoppelde) zitmeubelen,
vazen, beelden, enz. Geeft niet
af en tast andere materialen niet
aan. in diverse maten in bulk en
blister leverbaar.

Gluefelt
met lijmlaag

uniek en zeer slijtvast
vilt ter bescherming
van vloeren en andere
oppervlakken. door
de lijmlaag met water
te bevochtigen wordt
deze geactiveerd en
kan binnen 1 minuut
onder stoel- of tafelpoot worden gelijmd.
hecht zeer goed!
Verkrijgbaar in verschillende maten in bulk en
blister.

Wood Cleaner
& Degreaser

lakreiniger op oplosmiddelbasis. Voor effectief reinigen
en ontvetten van gelakte
oppervlakken.

Reiniging- en
schuurpads

voor snel en effectief
resultaat. leverbaar in
diverse kleuren, voor
diverse toepassingen.

Schuurpapier

kwalitatief hoogwaardig
schuurmateriaal in vele
korrelgroottes, voor vele
toepassingen op hout en
andere materialen.
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