
 

 

Press Release 

 
Colad Snap Lid System® - Het snelste systeem voor het voorbereiden en aanbrengen van lak, nu ook 
verkrijgbaar in 350 ml variant. 
 
Het Colad Snap Lid Systeem®: Mix, Snap & Go! 
Nog steeds wordt waardevolle tijd en materiaal verspild tijdens het voorbereiden van een nieuwe spuitklus. 
Met trots presenteert Colad u de snelste en gemakkelijkste oplossing op de markt: het Colad Snap Lid 
Systeem®. U bereikt het beste resultaat met dit snelle en schone voorbereidings- en spuitsysteem.  
 
Gemak dient de mens: Mix, Snap en Go!  

1. Stap één – Meng uw lak in de Colad Mengbeker.   
2. Stap twee – Klik de Snap Lid op de Mengbeker.  
 
GO! U bent klaar om aan de slag te gaan!  
Elke Snap Lid heeft een geïntegreerde verfzeef welke de lak filtert tijdens het spuiten.   
(Verkrijgbaar in; 90, 130, 190 en 280 micron) 

 
Door het gebruiken van dit twee-stap systeem bespaart u tijd, geld en moeite. Dit compacte en complete 
systeem biedt u de mogelijkheid flink te besparen op dure voorbereidingsproducten. U houdt uw werkruimte 
schoon en het systeem minimaliseert het risico op verspilling van dure lakken.  
 
Het Colad Snap Lid System® is verkrijgbaar in 700 ml en 350 ml versie.  
Ontdek meer op: www.snaplid.com 
 

Klaar om uw proces te versnellen en uw werk nog beter te realiseren?  
Bestel dan nu uw Colad Snap Lid Systeem®! Neem contact op met verkoop@emm.com of uw Colad dealer.  
 

 

Colad, inventing more! 
Colad is het merk dat dingen mogelijk maakt! Het biedt ingenieuze oplossingen voor industrie-specifieke 
vraagstukken. Dit ligt verweven in het DNA van het merk. Het is dan ook geen toeval dat Colad de uitvinder is 
van de bedrukte mengbeker, BodyGuard® Overall en de onlangs geïntroduceerde Turbomix Paintsaver. Colad 
creëert unieke mogelijkheden voor eindgebruikers, met een focus op het behalen van het optimale 
eindresultaat op de meest efficiënte en effectieve manier. Colad draagt bij aan het werkplezier, efficiëntie, 
duurzaamheid, professionaliteit en winstgevendheid. Colad, inventing more! 
 
Over EMM International BV 
EMM is een wereldwijde speler op het gebied van non-paint. Centraal staat de ontwikkeling, fabricage en 
distributie van ge- en verbruiksartikelen voor alle sectoren die op grote(re) schaal lakken verwerken. EMM 
beschikt over de merken Colad, Hamach, Ronin Tools en Tander. De laatste twee jaar heeft EMM meer dan 40 
nieuwe producten geïntroduceerd waaronder de Colad BodyGuard® (www.paintsuits.com) en de Hamach 
Voorafscheider. 
 
Meer informatie?  
Wilt u meer informatie over Colad of andere EMM merken?  Kijk dan op www.emm.com of neem contact op 
met verkoop@emm.com. U kunt ook bellen naar +31 38 467 66 00.  
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