
Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

D-48720 Rosendahl

Telefoon: +49  2547-910-0

E-Mail: info@schoenox.nl SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN EN-
voorschriften moeten in acht genomen worden.
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»U wilt voortschrijdende techniek  

voor lichtere arbeid?«

»Wij ook.«

Daarbij ook na de koop: 

SCHÖNOX Service Plus.

 Eenvoudig omruilen en technische ondersteuning.

 Praktijktips en snel antwoord op vragen en opmerkingen.

  Goede informatie bij nieuwe lijmsoorten en uitbreiding 

van het SCHÖNOX iLINE®-programma

Perfect uitgerust:

Met de parketspeciaallijm SCHÖNOX iLINE® in de handige  

lijmworst - zeer emissie-arme, schuifelastische en water-

vrije universele lijm met lange inlegtijd.

Service

NIEUW|  SCHÖNOX iLINE® APP

|  www.schoenox.nl  |

»U wilt de toekomst 

van de parketverlijming 

vandaag al beleven?«

»Wij ook.«



|  Uw start in een nieuw tijdperk.

|  SCHÖNOX iLINE® APP

02 03

SCHÖNOX iLINE® is de revolutie in parket-

verlijming. We hebben het apparaat verder 

ontwikkelt en met unieke, nieuwe en prak-

tische functies uitgerust — om uw werk nog 

makkelijker te maken.

Parket verlijmen is nu nog eenvoudiger, 

nog nauwkeuriger en nog economischer 

– met de nieuwe SCHÖNOX iLINE® APP!



|  Accuschroefmachine

Meer flexibiliteit: U  kunt gewoon uw  

eigen accuschroefmachine als aandrijving 

aansluiten.
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|  Altijd inzetbaar.



|  Lijmworstwisseling

Moeiteloze wisseling van de lijmworsten door 

een praktische banjonet-snelspansluiting.
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|  Gewoon startklaar. 



|  Doseerkop

08 09

|  Snel gedaan.

|  Schoon en efficiënt. 

 Meer m2-prestatie door snelle lijmmethode.

   Verwisseling van de doseerkop zonder  

gereedschap.

   De beide doseerkopformaten (29 en 38 

cm breed) zijn perfect op de gebruikelijke 

parketbreedte afgestemd.



   Geoptimaliseerde ergonomie: compact 

apparaat met gereduceerd gewicht.

  Verbeterde handling: geen trekstang 

meer, dus verbuigen is niet mogelijk.

  Intern stopsysteem voor optimale bestu-

ring en daardoor schone applicatie.

  Unieke aandrijving: de aangebroken lijm-

worst kan in het apparaat blijven. Ideaal 

bij bijvoorbeeld werkonderbrekingen of bij 

transport.

|  Uw voordelen in een oogopslag.
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