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Uitvoeringen en afmetingen
Plafond*
60x120

Wand*
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60x304
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Always charming
Wat betekent ‘Aanvoerder in bouwproducten’ voor u? Bij RET kunt u op het volgende rekenen:

Uitermate geschikt voor:
kantoren, scholen, renovatieprojecten, recreatie- en nieuwbouw.

• Het meest veelzijdige assortiment
• Maatwerk in voorraadbeheer en logistiek
Aanvoerder in bouwproducten

Uw Ret Agnes One Step dealer:

BPG Boxtel

• Uw partner in inkoop en productontwikkeling
• Technisch advies, training en projectbegeleiding

Koppenhoefstraat 6
5283 VK Boxtel

Tel. 0411-674230

Fax 0411-673907

info@bpgboxtel.nl
www.bpgboxtel.nl
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Houtwaren

Wand en Plafond

Deur en kozijn

Aanvoerder in bouwproducten

DE NUMMER 1 IN WANDEN EN PLAFONDS
Als beslisser in het bouwproces bent u altijd op zoek naar de balans tussen
kwaliteit, uitstraling en een verantwoord kostenniveau. Agnes One-Step bespaart
u die zoektocht en biedt u dé oplossing voor wand en plafond. U komt de panelen
in ieder type woon- en werkruimte tegen. Agnes One-Step betekent snel en mooi
strak afgewerkte plafonds en wanden. Kant-en-klaar, onzichtbaar vernageld en
meteen fraai afgewerkt zonder dat er nog een stucadoor of schilder aan te pas
komt. Bovendien kan één persoon de panelen snel en eenvoudig monteren.
Vergelijk dit alles met gipskarton en u zult zien dat u met Agnes One-Step veel
kosten bespaard.
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bijdrage tot brandvoortplanting (NEN6065) klasse
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Lange levensduur

2 voeren. Daarnaast is het product getest door

Uniek: bijzonder veel uitvoeringen

De wand- en plafondpanelen van Agnes One-

TNO op mate van rookdichtheid (NEN6066).

Door de beschikbaarheid van meerdere decoren

Step hebben een basis van spaanplaat en zijn

Voor vochtige ruimtes heeft Agnes One-Step een

in diverse kleuren en profielen kunnen plafond en

afgewerkt met een decoratieve eindfolie. Het

vochtwerend plafondpaneel.

wand met Agnes One-Step op veel verschillende

product heeft al meer dan 15 jaar succes op de

manieren worden afgewerkt. Zo kunt u iedere

Nederlandse markt en onderscheid zich door

Makkelijk in onderhoud

ruimte een unieke uitstraling geven.

zijn hoogwaardige kwaliteit en bijzonder lange

Agnes One-Step is eenvoudig schoon te maken.

Agnes One-Step is meer dan alleen wand- en

levensduur. De kleurechtheid van het product is

Het oppervlak is namelijk gewoon afwasbaar

plafondpanelen. Het complete programma

getest en scoorde een 7 (schaal 1-8) wat staat

met niet agressief schoonmaakmiddel met water.

bestaat uit een uitgebreid scala aan profielen en

voor uitstekend.

Voor kleine beschadigingen is speciaal verf ver-

bijbehorende plinten voor randafwerkingen.

krijgbaar. Alle kleuren zijn op aanvraag leverbaar.
Brand- en vochtwerende uitvoering

Indien gewenst is Agnes One-Step ook overschil-

Naast de standaard panelen is er ook een speciale

derbaar met een verf op acrylbasis.

uitvoering voor brandwerende constructies:
Agnes One-Step Fire Resistance. Door toevoeging

Milieuvriendelijk

van brandwerende middelen aan het basisma-

Alle uitvoeringen zijn milieuvriendelijk. De ge-

teriaal mag Agnes One Step FR van TNO voor

bruikte materialen voldoen aan de E1-norm.

