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NATURLIGE TRE
BEHANDLINGS PRODUKTER

FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

DETTE ER OSMO

TREVERK ER SLITESTERKT OG STABILT. Et tre vokser
til en solid kvalitet på 100 år. Osmo har samlet erfaring med
tre i løpet av sine 100 år som selskap. Korrekt håndtering,
bearbeiding og langsiktig beskyttelse av tre som et naturlig
byggemateriale har alltid vært vår største prioritet.
FARGE SOM BESKYTTER. Kun en beskyttelse som er
tilpasset treet kan bevare treets naturlige egenskaper og
holdbarhet. Osmo, som en pioner på dette feltet har utviklet
våre mikroporøse, naturlig olje og voksbaserte trebehandlingsprodukter i over 40 år for å nå disse målene.
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VÅR ERFARING

TRE
MØTER
FARGE
FORBINDELSEN. Vår lidenskap for treverk og trebehandlings produkter gir en konstant produkt utvikling. Inntil nå
er Osmo fremdeles det eneste selskapet som fullfører sin
verdiskapende kjede med internt utviklet og produserte
behandlingsprodukter for tre.
Tre og farge fra ett selskap - en kombinasjon du kan
stole på.
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DETTE ER OSMO

SELVFØLGELIG OSMO. FORDI
ERFARING ER KUNNSKAP.
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BÆREKRAFT

LANGVARIG SKJØNNHET OG BESKYTTELSE TAKKET
VÆRE NATURLIGE OLJER OG VOKSER
Tre er et naturlig materiale.Trestrukturen er lik som vår hud,
kan ta imot og slippe ut fuktighet og det puster. For å sikre
at disse egenskapene beholdes, er våre trebehandlingsprodukter perfekt tilpasset treets egenskaper. Osmo sine trebehandlingsprodukter er basert på naturlige oljer og vokser.
Oljen trenger inn i treet og beskytter fra innsiden. Voksene
lager en elastisk, mikroporøs overflate som beskytter treet
mot utvendige påvirkninger. Treet bevarer sitt naturlige
utseende og blir beskyttet på best måte.
NATURLIG: LEV SUNT
Bra for mennesket og bra for treet. Solsikke, soya, linse og
tistelolje er basisen for våre trebehandlingsprodukter. De naturlige voksene er godkjent for bruk i kontakt med næringsmidler; pigmentene inneholder ingen farlige tungmetaller.
STOR DEKKEVNE: ENKEL SPARING
Osmo produktene har en unormalt høy mengde pigmenter
og oljer. Dermed har produktene også mye bedre dekkevne
enn mer tradisjonelle produkter, og du får en ferdig overflate
på 1 til 2 strøk, uten behov for grunning før du kan starte
behandlingen. Resultatet: med kun en boks Osmo kan du
dekke nesten dobbelt av kvadratmeterne sammenlignet
med andre produkter. Dette sparer deg for tid og penger.
RASKT: INGEN BEHOV FOR SLIPING
Glem tidkrevende og slitsom sliping. Osmo sine naturlige
produkter kan lett vedlikeholdes og renoveres uten behov
for sliping. I tillegg slipper du å ta hele overflaten, men kun
de områdene som trenger det.
Osmo naturlige trebehandlingsprodukter - Du vil merke
forskjellen.
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FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

HARDVOKSOLJE ANTI-SKLI
Spesialtilpasset Hardvoksolje for bruk på tregulv hvor man ønsker en ekstra skli-sikkerhet.
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HARDVOKS-OLJE ORIGINAL
Perfekt tilpasset til tregulv - slitesterk og enkelt
vedlikehold!
> Fargeløs, for innendørs bruk
> Spesielt egnet for gulv av heltre, parkett, OSB eller kork;
også godt egnet for møbler og limtreplater
> Osmo Hardvoksolje beholder treets karakter og utseende
samtidig som den gir det en vann- og smussavvisende
overflate som er ekstremt slitesterk
> 2 strøk påføres for førstegangs behandling (nyslipt eller
ubehandlet gulv). For vedlikehold påføres kun ett strøk etter
rensing av flaten - ingen sliping nødvendig!
> Leveres i størrelsene: 0,125l, 0,375l, 0,75l, 2,5l, 10l og 25l
> 1 liter dekker ca. 24 m2 ved 1 strøk
> For gulv hvor en ekstra sklisikring kreves, benyttes Hardvoksolje Anti-Skli
Også tilgjengelig med SOLAS sertifikat for skipsbygging på forespørsel.
Be om detaljerte brukerinstruksjoner.

Påfør med:

3011 Fargeløs
Glanset

3032 Fargeløs
Silkematt

3065 Fargeløs
Semi-matt

3062 Fargeløs
Matt

HARDVOKS-OLJE ANTI-SKLI / ANTI-SKLI EXTRA

3088 Fargeløs
Semi-matt
Sklisikkerhet (R9)

3089 Fargeløs
Silkematt
Sklisikkerhet (R11)
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FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

NÅR TING MÅ GÅ LITT FORTERE!
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HARDVOKS-OLJE RAPID
Rapid – den hurtigtørkende versjonen av Hardvoks-Olje,
påfør to strøk samme dag!
> Fargeløs, for bruk innendørs
> Spesielt egnet for gulv av heltre, parkett, OSB eller kork
> Osmo Hardvoksolje Rapid beholder treets karakter og
utseende samtidig som den gir det en vann- og smussavvisende overflate som er ekstremt slitesterk
> 2 strøk påføres for førstegangsbehandling (nyslipt eller
ubehandlet gulv). For vedlikehold påføres ett strøk - ingen
sliping nødvendig!
> Leveres i størrelsene: 0,125l, 0,375l, 0,75l, 2,5l, 10l og 25l
> 1 liter dekker ca 24 m2 ved 1 strøk
Be om detaljerte brukerinstruksjoner.

Påfør med:

3240 Hvit

3232 Fargeløs
Silkematt

3262 Fargeløs
Matt

*Ved bruk av Hardvoksolje Rapid 3240 Hvit, anbefaler vi ett toppstrøk med en fargeløs
Hardvoksolje.
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FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

FOR ETT NATURLIG, NESTEN
UBEHANDLET UTSEENDE
12

HARDVOKS-OLJE EFFEKT NATURELL
Anbefales brukt til lyse treslag - beholder treets naturlige
utseende!
> Transparent, silkematt for innendørs bruk
> Anbefales brukt for parkett, heltregulv, vegg og tak samt
møbler og andre interiørdetaljer av tre
> Hardvoksolje Pigmentert Naturell beholder treets naturlige utseende, mens den beskytter og gir en overflate som er meget
lett å holde ren
> Antall strøk: for gulv brukes produktet kun i 1 strøk.
Overbehandles så med en fargeløs Hardvoksolje
> Leveres i størrelsene: 0,125l, 0,75l og 2,5l
> 1 liter dekker ca. 30 m² ved 1 strøk
Be om detaljerte brukerinstruksjoner.

Påfør med:

3041 Naturell på eik

Anbefales brukt til lyse treslag!
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FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

HARDVOKS-OLJE PIGMENTERT
Alle de gode egenskapene med Osmo Hardvoks-Olje - tilsatt
farge for ett personlig utseende!
> Transparent, silkematt, for innendørs bruk
> Spesielt egnet for gulv av heltre, parkett, OSB eller kork; også
godt egnet for møbler og limtreplater, samt tak, vegg og øvrig
interiør av tre
> Hardvoksolje Pigmentert gir en farget overflate som er vannavvisende, smussavvisende og svært holdbar.
> Leveres i størrelsene: 0,125l, 0,75l og 2,5l
> 1 liter dekker ca. 24 m2 ved 1 strøk
Be om detaljerte brukerinstruksjoner.

Påfør med:

14

3040 Hvit på eik

3067 Lys Grå på eik

3071 Honning på eik

3073 Terra på eik

3074 Grafitt på eik

3075 Svart på eik

3072 Rav på eik

HARDVOKS-OLJE EFFEKT SØLV / GULL
Spesielt designet for mørke treslag - benyttes i kombinasjon
med mørke farger. Gir det lille ekstra til designet!
> Transparent, silkematt, for innendørs bruk
> Anbefales brukt til parkett, heltre gulv, tak, vegg samt møbler
og andre interiørdetaljer av tre
> Hardvoksolje Pigmentert Gull / Sølv gir en skimrende glans
effekt til overflaten
> Antall strøk: gulv behandles med kun 1 strøk av produktet,
overbehandles så med Hardvoksolje for å skape en slitesterk
overflate
> Leveres i størrelsene: 0,125l, 0,75l og 2,5l
> 1 liter dekker ca. 30m² ved 1 strøk
Be om detaljerte brukerinstruksjoner.

Påfør med:

3091 Sølv
på røkt eik

3092 Gull
på røkt eik

Optimal for mørke treslag som Røkt Eik, Wenge eller andre treslag farget mørke.
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FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

TRANSPARENT ELLER INTENSIV VALGET ER DITT!
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OLJEBEIS
Spesielt utviklet for farging av tregulv for den profesjonelle sømløst og individuelt!
> Transparent eller intensiv innfarging, for innendørs bruk
> Anbefales brukt på parkett og heltre gulv, OSB, møbler og
limtre flater
> Oljebeis fargesetter og gir treverket en slitesterk, mikroporøs
overflate
> For en lett farget overflate påføres produktet 1 strøk; en mer
intensiv innfarging er mulig ved å påføre 2 strøk
> For den beste beskyttelsen på gulv, skal produktet overbehandles med Osmo Hardvoksolje
> Leveres i størrelsene; 0,125l, 1,0l og 2,5l
> 1 liter dekker ca. 24 - 48 m² ved 1 strøk, avhengig av
påføringsmetode
Be om detaljerte brukerinstruksjoner.

Påfør med:

3501 Hvit
transparent/intensiv

3512 Sølv Grå
transparent/intensiv

3514 Grafitt
transparent/intensiv

3516 Jatoba
transparent/intensiv

3518 Lys Grå
transparent/intensiv

3519 Naturell
transparent

3541 Havanna
transparent/intensiv

3543 Cognac
transparent/intensiv

3564 Tobakk
transparent/intensiv

3590 Svart
transparent/intensiv
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FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

Ikke skadelig for
mennesker, planter og dyr
når den er tørr

Godkjent til overflatebehandling
av leketøy av tre
Inn
en

71.3
for norm
en DIN EN

DET ANBEFALES Å VELGE EN FARGETONE SOM PASSER MED DEN NATURLIGE
TONEN I TREET, EVENTUELT VELGES EN
MØRKERE FARGE!
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DEKORVOKS, TRANSPARENTE FARGER
Transparente eller intensive farger – allround produktet for
bruk på interiør av tre!
> Transparent eller intensiv, silkematt eller matt, for innendørs
bruk
> Anbefales brukt på gulv*, vegg, tak og benkeplater samt
andre interiørdetaljer som møbler, dører, listverk, bjelker og
barneleker av tre
> Dekorvoks gir en vannavvisende og slitesterk overflate som
er lett å holde ren
> Antall strøk: for et transparent utseende, 1 strøk, for en mer
intensiv farget overflate, påføres 2 strøk
> Leveres i størrelsene: 0,125l, 0,375l, 0,75l og 2,5l
> 1 liter dekker ca. 24 m² ved 1 strøks behandling

Påfør med:

3101 Fargeløs
på Gran

3102 Dampet Bøk
på Gran

3103 Lys Eik
på Gran

3111 Hvit
på Gran

3118 Hellegrå
på Gran

3119 Hav
på Gran

3123 Gyllen Brun
på Gran

3129 Kongle
på Gran

3130 Skifer
på Gran

3136 Bjørk
på Gran

3137 Kirsebær
på Gran

3138 Mahogny
på Gran

3143 Cognac
på Gran

3161 Ibenholt
på Gran

3164 Eik
på Gran

3166 Valnøtt
på Gran

3168 Eik Antikk
på Gran

3192 Sølv Poppel
på Gran

* for gulv og benkeplater kan man kun påføre ett strøk Dekorvoks, deretter må den overbehandles med ett strøk Hardvoksolje
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FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

Ikke skadelig for
mennesker, planter og dyr
når den er tørr

Godkjent til overflatebehandling
av leketøy av tre
Inn
en

71.3
for norm
en DIN EN

INTENSIVE FARGETONER FOR
STERKE INNTRYKK!
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DEKORVOKS, INTENSIVE FARGER
Dette er produkter som inneholder mer fargepigmenter enn
Dekorvoks Transparent. En dekkende* overflate kan oppnåes ved bruk av rull og flere strøk, mens produktet gir en
transparent intensiv overflate ved bruk av pensel etterstryket
med Osmo Easy Pads. Benyttet for transparent behandling
oppleves produktene noe tyngre å stryke ut, så påføring av
produktet tynt er meget viktig.
> Meget godt egnet til å lysne gammel solbrunet panel
> Alle Dekorvokser kan blandes med hverandre for å skape ditt
eget design, samt tilsettes Hardvoksolje om man kun ønsker
en lett farget overflate. Se side 32.
* Dekkende behandling skal ikke benyttes på gulv, benkeplater eller andre flater utsatt for
sterk slitasje.

Be om detaljerte brukerinstruksjoner.

Påfør med:

1 strøk - transparent
innfarging

2 strøk - intensiv
innfarging

3104 Rød
på Gran

3105 Gul
på Gran

3115 Lys Grå
på Gran

3116 Leire
på Gran

3125 Blå
på Gran

3131 Grønn
på Gran

3132 Grå Beige
på Gran

3165 Brun
på Gran

3169 Svart
på Gran

3172 Silke

3181 Steingrå

3186 Snø matt

på Gran

på Gran

på Gran

3188 Snø
på Gran
Intensive produkter er ikke tilgjengelig i alle størrelser.
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FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

INTERIØRVOKS

RASK
TØRK

Nytt vannbasert Osmo behandlingssystem - ideelt for å
behandle eller renovere innendørs panel!
> Transparent eller dekkende, silkematt, for innendørs bruk
> Anbefales brukt til møbler og barneleker, vegg, tak, dører og
limtre flater
> Interiør Voks er vannavvisende, lett å holde ren og gir en overflate som er behagelig å ta på
> Rask tørk - 2 strøk på en dag
> Pensler og verktøy rengjøres enkelt i vann
> Antall strøk: 2 strøk på ubehandlet tre. For renovasjon, normalt
er 1 strøk nok på en ren og tørr overflate - ingen sliping nødvendig!
> Leveres i størrelsene: 0,75l og 2,5l
> 1 liter dekker ca. 16 m² ved 1 strøk

Påfør med:

7393 Hvit
Transparent
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7394 Hvit
Dekkende

Ikke skadelig for
mennesker, planter og dyr
når den er tørr

Godkjent til overflatebehandling
av leketøy av tre
Inn
en

71.3
for norm
en DIN EN

UVIWAX UV-BESKYTTELSE
En unik UV-beskyttelse. Produktet er vannbasert og beregnet
for innendørs bruk
> Fargeløs eller hvit silkematt, vannavvisende behandling med
unik beskyttelse mot gulning
> Osmo UV-voks brukes på ny ubehandlet innvendig panel,
vegg, tak, møbler etc og på alle typer treslag
> Påføres i to strøk med pensel
> Fremhever treets struktur og gir en gylden overflate
> Pensler og verktøy rengjøres enkelt i vann
> Leveres i størrelsene: 0,125l, 0,75l og 2,5l
> 1 liter dekker ca. 16 m² ved 1 strøk

Påfør med:

7200 Fargeløs
Silkematt

7266 Hvit
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FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

FOR EKSOTISKE TRESLAG

24

KLARVOKS EKSTRA TYNN
Fargeløs Klarvoks for tropiske treslag, kan benyttes både
som grunningsolje og toppstrøk!
> Fargeløs, silkematt for innendørs bruk
> Spesielt egnet for eksotiske treslag som Merbau, Wenge,
Jatoba etc.
> Trenger dypt inn i treet og gir treet et gyldent utseende.
Overflaten forblir beskyttet, vannavstøtende og diffusjonsåpen
så treet puster.
> 2 strøk påføres for førstegangs behandling (nyslipt eller ubehandlet gulv). For vedlikehold påføres ett strøk - ingen sliping
nødvendig!
> Leveres i størrelsene: 0,125l, 0,75l, 2,5l og 10l
> 1 liter dekker ca. 24 m2

Påfør med:

1101 Fargeløs
på Merbau
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FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS
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SPESIELT GODT EGNET FOR
MØBLER OG BENKEPLATER
26
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TOPOIL
Hardvoksolje - for behandling av benkeplater, bordplater,
kjøkken og møbler!
> Fargeløs eller transparent innfarging, silkematt eller matt overflate, for innendørs bruk
> Treet opprettholder sin naturlige farge og lunhet, samtidig som
behandlingen gir en meget slitesterk overflate
> Meget vannavvisende og enkel å vedlikeholde
> På ubehandlet tre påføres 2 strøk. For vedlikehold av tidligere
oljede flater benyttes 1 tynt strøk
> Ønskes det andre farger på benkeplaten, benytt Osmo Dekorvoks eller Hardvoksolje Pigmentert som grunning, deretter 1
toppstrøk med TopOil
> Husk at enkelte tropiske treslag skal behandles med kun 1
strøk eller kun Klarvoks Ekstra Tynn
> Leveres i 0,5 liters embalasje
> 1 liter dekker ca. 24 m2 ved 1 strøk
Be om brukerinstruksjoner vedrørende eksotiske treslag.

Påfør med:

3028 Fargeløs
Silkematt

3058 Fargeløs
Matt

3061 Akasie

3068 Naturell
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VEDLIKEHOLD OG VERKTØY

LIVET ER FOR KORT TIL Å
UTFØRE FEIL VEDLIKEHOLD!
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KUN DET BESTE FOR DITT TRE
Mer informasjon om våre produkter får du fra din lokale
leverandør, i våre brosjyrer og på internett
www.osmoscandinavia.com

RENS OG VEDLIKEHOLDSVOKS
Fargeløs eller Hvit transparent. Vasker og renser, tilfører
treet naturlige harde vokser. Benyttes til periodisk vedlikehold iforhold til slitasje. Påføres enkelt med en micromopp
eller Osmo Easy Pad. Benyttes på alle typer gulv som er
oljet eller Hardvoksoljet.

VASK OG PLEIEMIDDEL
Vask og vedlikeholdskonsentrat for daglig rengjøring av
alle oljede og Hardvoksoljede gulv. Spesielt tilpasset tre
behandlet med Osmo Hardvoksolje. Benyttes også som
grunnrens før et vedlikeholdsstrøk med olje.

VEDLIKEHOLDSPAKKE FOR GULV
Vedlikeholdspakke for gulv leveres i 2 typer. En fargeløs,
benyttes på alle gulv, og en hvit, benyttes på hvitpigmenterte gulv. Inneholder Vask og Pleiemiddel, Rens og
Vedlikeholdsvoks, 3 kluter og vedlikeholdsinstruksjoner.

PENSELRENS
For rengjøring av verktøy etter påføring av Osmo
trebehandlingsprodukter eller andre oljeprodukter.
Rengjør verktøy raskt og enkelt!

GULVSPARKEL
Tilgjengelig i forskjellige fargetoner: Hvit, Bøk, Gran/Furu,
Mahogny og Eik samt NCS-S0502-Y Bomull. Perfekt for å
fylle små skader eller feil i treverk.
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VEDLIKEHOLD OG VERKTØY

EASY CLEAN
For rask og enkel rens av hendene. Fjerner olje og voks
samt bitumen, tjære, blekk og lim enkelt. Du trenger ikke
skylle med vann etter bruk.

SPRAY-MOP
Med dette innovative rengjøringssystemet, blir rengjøringsmiddelet (Spray-Fix) sprayet fra en refillkassett på skaftet
direkte ned på gulvet. Den medfølgende våtmoppen er
maskin-vaskbar.

NATURBUST PENSEL
Tilgjengelig i følgende bredder: 25, 50, 60 og 100mm.
Egnet for påføring av oljebaserte produkter fra Osmo.

PENSEL FOR VANNBASERTE PRODUKTER
Tilgjengelig i følgende bredder: 60 og 80 mm. Egnet for
påføring av de vannbaserte produktene fra Osmo.

RULL OG BØRSTESETT
Rullekar, ekstra ilegg (3 stk), Mikrofiber rulle (100 mm bred),
rullebøyle og Pensel (60mm).

RULLESETT FOR GULV
For manuell påføring av Osmo Hardvoksolje. Rullekar,
ekstra ilegg (3stk), Mikrofiber rulle (250mm) og rullebøyle.
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GULVBØRSTE MED HÅNDTAK
Tilgjengelig i følgende bredder: 150, 200 og 400mm.
For enkel påføring av Dekorvokser og Hardvoksoljer.
150mm benyttes like godt til panel innendørs som til
terrasse behandling utendørs.

TELESKOPSKAFT
Høykvalitets aluminium „SoftTouch“ Teleskop skaft.
Justerbar fra 120 - 200 cm.

FLOORXCENTER
Brukervennlig en-pads maskin for vask, rens, vedlikehold
og påføring av farge og olje på gulv. Ideel for større arealer
og enkelt mekanisk vedlikehold av tregulv.

TERRASSE- OG GULVRENSMASKIN
Kan benyttes både ute og innendørs. Løsner og fjerner
skitt enkelt i ett steg.
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FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

VÆR KREATIV - BLAND FREM DINE
EGNE FARGETONER!
32

DEKORVOKS - BLANDEDE FARGER

Dekorvoks 3111 Hvit | 1 strøk

Dekorvoks 3188 Snø | 2 strøk

3111 : 3138 | 10 : 1

3188 : 3169 | 10 : 1

3111 : 3138 | 3 : 1

3188 : 3169 | 3 : 1

3111 : 3138 | 1 : 1

3188 : 3169 | 1 : 1

3111 : 3138 | 1 : 3

3188 : 3169 | 1 : 3

3111 : 3138 | 1 : 10

3188 : 3169 | 1 : 10

Dekorvoks 3138 Mahogny

Dekorvoks 3169 Sort

Tips: Noter blandingsforholdet så den eksakt samme fargetonen kan bli
påført om det skulle oppstå skader som må repareres.
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FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

DET ER VERDT Å SAMMENLIGNE!
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DU SAMMENLIGNER

ETT SYSTEM SOM KOMBINERER ALLE FORDELENE

OLJE OG VOKSBASERT OVERFLATEBEHANDLING

>> Beskytter treet innenfra
>> Lager ingen film på overflaten
>> Lager en beskyttende, mikroporøs pustende overflate

FORDELER

>> Produktet trenger inn i treet og
beskytter
>> Lager en permanent „våteffekt“
>> Feltvis vedlikehold eller renovasjon utføres enkelt
>> Vil ikke sprekke, løsne eller
flasse av
>> Meget god motstandsdyktighet
mot væsker
>> Lett å vedlikeholde

ANDRE SYSTEMER TIL SAMMENLIGNING

TRADISJONELT OLJEBASERT
BEHANDLINGS SYSTEM

LAKK OG VANNBASERTE
OVERFLATER

>> Beskytter treet fra innsiden
>> Lager ingen film på overflaten
>> Lager ingen beskyttelse på
overflaten

>
>
>

FORDELER MED EN OLJEBASERT OVERFLATE

FORDELER MED VANNBASERTE OVERFLATER

>> Oljen trenger inn i treet
>> Flammer opp og lager et permanent „våt-effekt“ utseende
>> Feltvis renovasjon og vedlikehold utføres enkelt
>> Vil ikke sprekke eller flasse av

>
>
>

ULEMPER MED EN OLJEBASERT OVERFLATE

ULEMPER MED VANNBASERTE OVERFLATER

>> Dårlig motstandsdyktighet mot
væsker
>> Tidkrevende vedlikehold

>
>
>

Beskytter treet fra utsiden
Lager en film på overflaten
Legges som et tykt lag

God motstandsdyktighet
mot væsker
Beskytter mot slitasje
Lett å vedlikeholde

Renovasjon kun mulig etter
sliping
Overflaten kan ikke feltvis
renoveres
Sprekker, flasser eller skreller
av

35

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG
Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf
Postfach 110161
D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200
www.osmo.de
info@osmo.de

Osmo Nordic AS
Næringsparkveien 4
2060 Gardermoen

Tlf.: 63 97 60 62
Fax.: 63 97 47 03
www.osmoscandinavia.com
post@osmoscandinavia.com

Ta kontakt for mer informasjon:

© 2015 NO 1.0 Tekniske modifikasjoner og leveringsrettigheter reservert.
Mål, priser og illustrasjoner kan endres. Selv om vi gjennomgår vår katalog
grundig kan vi ikke utelukke feil som måtte oppstå under trykking av
katalogen. Fargene vist i denne katalogen er ikke bindende. I interesse av
produkt utvikling og forbedring beholder vi rettigheten til å teknisk modifisere våre produkter.

