SIKKENS GEVEL GARANTIE
GARANTIE TOT 20 JAAR
JE HEBT
ZEKERHEID
TOT 20 JAAR

JE KRIJGT GARANTIE
OP KLEUR EN TOEGEPAST
VERFSYSTEEM

JOUW
VAKMANSCHAP
GEGARANDEERD

TOT 20 JAAR
GARANTIE

ZÓ WERKT
DE GARANTIE

Buitenmuren worden in toenemende mate afgewerkt
met een verfsysteem, of het nu gaat om nieuwbouw
of om renovatie. De gevel is vaak hét visitekaartje
van een schilder; een perfecte en duurzame afwerking
is dan ook gewenst. Alleen hoe overtuig je potentiële
klanten van een langdurig mooi eindresultaat?

Bij aanvraag van Sikkens Gevel Garantie komt er,
in de meeste gevallen, een technisch adviseur van
Sikkens het project inspecteren.

Sikkens Gevel Garantie biedt je zekerheid
tot 20 jaar.

Op basis van de inspectie, de ligging, oriëntatie,
ondergrond en kleur ontvang je een technisch advies
met garantie op kleur en toegepast verfsysteem dat
kan oplopen tot 20 jaar.

ZÓ VRAAG JE
DE GARANTIE AAN
STAP

1

STAP

Met de introductie van de Siloxane Stayclean
Technology en de Duracryl Stayclean Technology
is de duurzaamheid én kleurbehoud van de
Sikkens buitenmuurverven verbeterd. Deze
technologieën zorgen ervoor dat het schilderwerk
uitstekend beschermd is tegen vuilaanhang van
schimmels en groene aanslag.
Met Sikkens Gevel Garantie heb je tot 20 jaar
garantie op kleur en verfsysteem. Hiermee verbindt
Sikkens zich er toe in te staan voor materiaal
en toegepast verfsysteem. Jouw vakmanschap
gegarandeerd.

2

STAP

3

STAP

4

NIEUWE OPDRACHT

Je hebt een nieuwe opdracht gekregen, je gaat
binnenkort een buitenmuur schilderen. Om in
aanmerking te komen voor Sikkens Gevel Garantie
vraag je de garantie aan vóórdat je aan de slag gaat.

GARANTIE AANVRAGEN

Neem contact op met jouw Sikkens contactpersoon of vul het online aanvraagformulier in
op www.sikkens.nl/gevelgarantieaanvragen

TECHNISCH ADVIES

Op basis van het aanvraagformulier komt er in de
meeste gevallen een technisch adviseur het project
inspecteren en wordt er een verf technisch advies
opgesteld.

TOT 20 JAAR GARANTIE

Afhankelijk van de ondergrond, oriëntatie, ligging
van het pand en de kleur krijg je bij het advies garantie
tot 20 jaar.

SAP: 6405713 01/21
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