OPGERUIMD
STRAAT NETJES

voelbaar
verschil

AS
2010
Anti Sticker-coating

VOEL DE NIEUWE MANIER

OM ALLE WILDPLAKKERS
TE ONTMOEDIGEN

AS 2010

DE OPLOSSING WAAR Ú
AAN GEHECHT RAAKT

Objecten als prullenbakken, lantaarnpalen,
brievenbussen en bankjes zijn niet veilig
voor stickers, aanplakbiljetten en graffiti.
Of beter gezegd: daar waren ze niet veilig
voor. Want met AS 2010® kunt u nu een
effectief ontmoedigingsbeleid voeren.
Zo slaat u twee vliegen in één klap: u bespaart
kosten én u houdt een mooi straatbeeld.

AANTREKKELIJK
ÉN AFSTOTELIJK

ONDERHOUDSCONTRACT
NIET NODIG

Stickers en aanplakbiljetten kunnen

De specialisten van CAS Nederland

zich niet aan het oppervlak hechten.

brengen de coating aan. Dat is alles: dure

Graffiti kunt u met de speciale gel

schoonmaakmethoden zijn overbodig.

eenvoudig verwijderen. Afstotelijk voor

Ook een onderhoudscontract is niet

grattispuiters en andere straatvervuilers.

nodig. Voor het verwijderen van graffiti

Aantrekkelijk voor u: u bespaart kosten

hoeft u geen specialist te laten komen,

op onderhoud en schoonmaak én u

want uw medewerkers kunnen het zelf

houdt een mooi straatbeeld!

verwijderen met de special gel. De gel is

STOOT STICKERS AF

zelfs geschikt voor hergebruik.

bijzonder fijne structuur. De coating

MAAK HET CASASSORTIMENT COMPLEET

is speciaal ontwikkeld voor kleinere

AS 2010® is de ideale oplossing voor

objecten in de openbare omgeving.

kleinere objecten. Voor grotere projecten

Overtuig uzelf met bijgevoegde magneet,

is er AW 4010® Anti Wildplak-coating:

voorzien van transparante versie AS2010.

het preventieve systeem met de

Geen enkele sticker kan zich hechten aan

speciale boomschorsstructuur dat door

het oppervlak. Strijk ook even met de

diverse Nederlandse gemeenten,

blote hand langs het oppervlak en voel

provincies en andere opdrachtgevers

dat de fijne structuur bij mensen geen

succesvol wordt toegepast.

AS 2010® is een coating met een

verwondingen kan toebrengen.

ONTMOEDIGT GRAFFITISPUITERS

AW 4010® ontmoedigt wildplakkers,
maakt straten minder vandalismegevoelig,

Even spuiten en je hebt je visitekaartje

verbetert de economische uitstraling en

afgegeven. De graffitispuiter die zo

verhoogt het prestige van de buurt. AW

denkt, komt voortaan bedrogen uit.

4010® is dé oplossing voor bijvoorbeeld

AS2010® heeft een speciale behandeling

verkeersregelkasten, rioolgemaalkasten,

ondergaan, waardoor graffiti geen lang

elektriciteitskasten, datakasten en

leven beschoren is. Bij AS2010® hoort een

parkeerautomaten.

speciale gel, waarmee uw medewerkers
de ongewenste ‘kunstwerken’
eenvoudig kunnen verwijderen.

AW
4010

AS
2010

Anti Wildplak-coating

Anti Sticker-coating

DE SPECIALIST
CAS Nederland is gespecialiseerd in
het aanbrengen en onderhouden van
innovatieve, milieuvriendelijke en
preventieve coatings, waaronder
AW 4010, AS 2010, Nu-Guard, Anti
Graffiti-systemen, hydrofoberen
en dekkende verfsystemen. CAS
inventariseert, inspecteert en
onderhoudt winkelcentra, tankstations,
panden, bruggen en viaducten voor
diverse opdrachtgevers. CAS maakt deel
uit van Manders Totaal, een organisatie
met meer dan 90 jaar ervaring in het
beschermen en conserveren van de
diverse ondergronden.

VERKRIJGBAAR IN TAL VAN
RAL-KLEUREN EN ER IS ZELFS
EEN TRANSPARANTOPLOSSING!
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