
time saving abrasives

TIME SAVING KITS NL



TIME
SAVING KITS
THE PERFECT FINISH IN A BOX!

DE INHOUD & VERPAKKING

Cibo reikt oplossingen aan voor alle schuuruitdagin-
gen! Door haar decennialange ervaring in de schuur-
wereld heeft Cibo een enorme kennis opgebouwd 
van schuurmaterialen en -technieken. Met de “Time 
Saving Kits” brengt Cibo deze kennis tot bij u. 

Een team van schuurspecialisten heeft voor u 6 oplos-
singen uitgewerkt, specifiek voor de bewerking van 
RVS. De kits laten u kennis maken met de uitzonderlij-
ke eigenschappen en mogelijkheden van de innova-
tieve Cibo producten. Bovendien zullen ze u bijstaan 
om snel en makkelijk tot een professioneel resultaat 
te komen.

Binnenin de doos vindt u een uitgekiend gamma aan 
innovatieve schuurproducten die speciaal werden sa-
mengesteld per specifieke toepassing. 

Op de achterzijde van de wikkel staat een handlei-
ding in posterformaat die u stap voor stap naar het 
resultaat begeleidt. En bovendien bevat iedere kit een 
unieke link waar u een gedetailleerde instructievideo, 
boordevol handige tips & tricks, kan bekijken.

Handleiding in posterformaat



VERSTEK & VLAKKE  
BUITENHOEK BORSTELEN

Bestelcode: TSK01A

VOOR 

NA

VLAKKE & RONDE 
BINNENHOEK BORSTELEN

Bestelcode: TSK02A

VOOR 

NA

RONDE  
BUITENHOEK BORSTELEN 

Bestelcode: TSK03A

VOOR 

NA

FINIPOWER+ SMMS6A
Het extreem robuuste design 
en de oersterke motor maken 
van deze krachtige machine 
de ideale partner voor al uw 
slijp-, schuur-, en polijstwerk

FINIT-EASY SMFEMA
De Finit-Easy biedt u de bereik-
baarheid en bewegingsvrijheid 
die u nodig heeft voor een pro-
fessionele afwerking van moeilijk 
bereikbare plaatsen en hoeken

SCHUURVIJL SV19030 + 
706GR/24/V006
De eeuwig werkende vijl dank-
zij de snel verwisselbare grip-
schuurstrips

INOXICLEAN SPIC
Verwijdert vuil- en vetresten  
op het werkstuk na het schu-
ren
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time saving abrasives

VERSTEK & VLAKKE  
BUITENHOEK POLIJSTEN

Bestelcode: TSK04A

VOOR 

NA

VLAKKE & RONDE 
BINNENHOEK POLIJSTEN

Bestelcode: TSK05A

VOOR 

NA

RONDE  
BUITENHOEK POLIJSTEN 

Bestelcode: TSK06A

VOOR 

NA

VERDEELD DOOR INTERESSANT?
ONTDEK ALLES OVER DE KITS:

 WWW.CIBO.BE

Deugenietstraat 5 - 3150 Tildonk - België 
T +32 61 85 85 - F +32 61 84 84
www.cibo.be


