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Läns förs äkringar (LF ) har nu återigen tes tat täts kikt och vårt folies ys tem K eraS afe.  R es ultatet
vis ar återigen att K iilto håller tätt.  E fters om vi tycker det är viktigt att du s om återförs äljare
och/eller platts ättare känner dig trygg med ditt val av täts kikt s amt att du s lipper behöva
förs vara det inför dina kunder,  s å tycker vi på K iilto att vårt res ultat på LF 's  tes t har s tor
betydels e.
 
S amtidigt s om vi är glada över LF 's  tes tres ultat s å är vi inte överras kade.  T värt om - både vi,
våra kunder och de s om varje dag nyttjar våtrum med K iilto ins tallerat vet att våra s ys tem
håller tätt.  Att vi kan lova detta bygger heller inte på några tillfälligheter,  och vi vill nedan lis ta
ett par faktorer s om vi tror är s peciellt viktiga.  F örhoppnings vis  kan du s om redan är kund
använda des s a argument i dis kus s ioner med dina kunder,  och du s om ännu inte börjat
använda K iilto finna s käl att tes ta os s .  V i lovar att du inte kommer ångra dig.

K iiltos  våtrums s ys tem är frukten av hundratals  timmars  arbete i s åväl vårt labb s om
tills ammans  med platts ättare på fältet.  R es ultatet är ett s ys tem s om inte bara håller helt
tätt,  utan ocks å är enkelt att hantera.
 
I ett täts kikt upps tår s karvar mellan våder,  mot mans chetter s amt mot inner- och
ytterhörn.  V i har använt vår s nart 100-åriga erfarenhet inom limframs tällning för att ta
fram ett brans chunikt s karvlim,  K eraS eal,  s om helt är anpas s at för att s e till att
des s a s karvar är helt täta.

K iiltos  våtrums s ys tem är enkla och s nabba att ins tallera,  vilket gör att ris ken för fel
minimeras .  I vår upps kattade monterings anvis ning ”G ör R ätt – G ör Vattentätt” finns
des s utom tydliga och pedagogis ka anvis ningar med bilder och tips

K iilto växer mycket kraftigt på den s vens ka våtrums marknaden.  Varje månad ans luter s ig nya
kunder till vår verks amhet,  och tar då även del av vårt breda s erviceerbjudande.  S om kund hos
os s  får man tillgång till löpande utbildningar av våra kunniga s äljare,  s nabba och flexibla
leverans er,  s nabb s upport,  s amt tydliga ins tallations - och produktblad.  F ör de s om vill finns
des s utom möjlighet att vara med och vidareutveckla våra produkter.

Om du s om kund undrar över något,  eller om du s om ännu inte tes tat os s  vill veta mer,  tveka
inte att höra av dig till mig eller någon av våra regionans variga s äljare.

K iilto – vi håller vad vi lovar!

Med vänliga häls ningar,

K iilto AB
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