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A brand of

Professionell kundrådgivning  

Med PCI Colorcatch Nano 



Hitta den unika fogen tack vare 
professionell kundrådgivning

Ökar den kundspecifika rådgivningskompetensen

Använd PCI Colorcatch Nano för att möta varje enskild kunds 
personliga idéer. Utöka ditt utbud av tjänster med denna 
nyhet på marknaden och imponeras av den omfattande 
rådgivningskompetensen.

Fascinerar med enkla och digitala färgurval

Få exakta färgdata och passande färgharmonier sekundsnabbt 
med en knapptryckning i det digitala verktyget. Det ger dina kunder 
möjlighet att välja mellan olika designalternativ – och därmed en 
garanti för att hitta rätt färg.
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Med PCI Durapox® Premium Multicolor 
finns det en fogfärg för alla plattor.  
Helt i din smak.

Sofistikerad teknik
 Mätteknik med pixelnoggrannhet
 Mätning på en mängd olika ytor
 Integrerad kalibrering
  De digitala NCS- och RAL- 

färgskalorna kan byggas ut
  Enkel och snabb att använda 

tillsammans med PCI-appen 
MULTICOLOR för iOS och 
Android

Din dörröppnare för nya kundsegment

Visa på designmöjligheterna med PCI Colorcatch Nano och väck 
intresset hos nya kundgrupper som planerare och arkitekter. 
Hundratals fogfärger gör att plattorna visas i ett helt nytt ljus –  
från elegant via levande till kreativt. 



Master Builders Solutions Sverige AB

PCI Sverige 

Arkipelagen 

Stora Åvägen 21 

436 34 Askim, Sweden 

Tel. 08-12213612

pci-sverige@pci-group.eu 

www.pci-sverige.se
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Skanna QR-koden och gå direkt till 
instruktionsvideon för PCI Colorcatch Nano på 

www.pci-sverige.se/se/multicolor

www.pci-sverige.se/se/multicolor

På webbplatsen hittar du t ex mer information om:
  Möjlighet att beställa PCI Colorcatch Nano (449 euro exkl moms)
  Länkar till PCI-appen Multicolor (9,99 euro exkl moms)  

för iOS och Android
  Möjlighet att beställa PCI-färgskala Multicolor

Så fungerar det:

Skanna plattan Välj fogfärg  Spara projektet eller 
skicka uppdraget via 
e-post.


