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EENVOUD

MM5585F MICA BLUE FINE EN  
MM5564 BRIGHT GREEN BLUE TONER



Ervaar het DeBeer-verschil.
Ga vandaag nog naar www.de-beer.com

Hoe te bestellen: 
DeBeer Refinish Mica Blue Fine en Bright Green Blue zijn 
nu verkrijgbaar. U vindt onderstaand een overzicht van de 
informatie die u nodig heeft voor het bestellen van deze 
twee producten.

OPLOSSINGEN 
OP MAAT VOOR 
EERSTEKLAS RESULTATEN

BEROBASE SERIE 500  

MEER INFORMATIE?

Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met uw 
locale DeBeer vertegenwoordiger. 

Productcode 

Itemnr. 

Inhoud 

Per doos  

MM5585F 

95585/1

1L

3

MM5564 

95564/3.5

3,5L

2

Met DeBeer Refinish kunt u eenvoudig een perfecte 
kleurmatch bereiken en kunt u resultaten volgens de  
OEM-norm bereiken voor zowel eenvoudige als  
complexe afwerkingen. 

Mica Blue Fine en Bright Green Blue zijn twee nieuwe 
hoogwaardige toners in de DeBeer BeroBase Serie 500 om 
een nóg betere kleurmatch te kunnen verkrijgen. 

Precieze kleur 
We begrijpen hoe belangrijk het is om direct de juiste 
kleurmatch te verkrijgen. DeBeer heeft een geavanceerde 
kleurentechnologie ontwikkeld om ervoor te zorgen dat u snel 
en accuraat een perfecte match kunt maken. De twee nieuwe 
blauwe toners bieden een oplossing die u in staat stelt om 
reparaties volgens de OEM-norm uit te voeren. 

Breder kleurenaanbod 
De introductie van de twee toners breidt ons aanbod aan 
blauwe kleuren uit, waardoor u beter in staat bent om 
blauwe kleuren te kunnen matchen. Met de nieuwe toners 
kunt u ook andere kleuren matchen die deze blauwtinten in 
de formulering nodig hebben, waardoor u verzekerd bent van 
uitstekende resultaten die uw klanten zullen waarderen.  

Met de introductie van de MM5564 Bright Green Blue zal de
MM545 Deep Blue niet langer beschikbaar zijn. 

Hoe krijgt u toegang tot de Mica Blue Fine en Bright 
Green Blue toners?
Zorg ervoor dat uw ICRIS-software bijgewerkt is. De nieuwe 
kleurenformules met de nieuwe Mica Blue Fine en Metallic 
Bright Blue toners zijn beschikbaar in de laatste update. 

Volg onderstaande instructies om uw ICRIS-software bij  
te werken.


