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CRC Industries lanserar ett konsumentsortiment.
Ett nytt koncept med en bredd av högpresterande produkter för konsumenter, lösningar för
allt runt hem, kontor och bilvård.
CRC Industries är stolta över att kunna presentera lanseringen av det nya sortimentet för "gör-det-själv"
marknaden. Ny design som är iögonfallande lätt att hitta i hyllorna, designen är inspirerad av CRC´s
välkända produkter inom Industri- och Bileftermarknad.
Layouten med målflaggor i rött och vitt har valts för att diffrentiera produkterna mot
konsumentmarknaden. Produktprogrammet innehåller; Rengöring, Bilvård och underhåll, Smörjmedel,
Rostskydd, Färger, Tillsatser och Lim.
Med utgångspunkten av många års erfarenhet från produktutveckling och produktion, har CRC formulerat
CRC Konsument programmet med fokus på våra användares behov av smidiga förpackningar. Lätthanterliga
250 ml. aerosoler förpackade om 6 stycken underlättar även för våra distributörer
och ger plats för ett större och snabbrörligt sortiment.
En nyhet i sortimentet är CRC 5-56 Clever Straw, vårt klassiska smörjmedel med
rengörande och rostskyddande egenskaper, nu utrustad med ett unik spraymunstycke
utvecklat av CRC.Munstycket ger två olika spraymönster, brett i nedfällt läge, samt
precisionsstråle i uppfällt.
Vid denna lansering introducerar CRC även klimatvänliga alternativ till tidigare
lösningar. CRC Konsument produkter är producerade för minimal global
uppvärmning (GWP). Detta markeras genom en speciell symbol
CRC´s sortiment är utvecklat för att möta alla behov för hem-, kontor och bilvård.
Upptäck mer om alla våra produkter på crc.eu och välj rätt produkt för ditt
behov.För rätt resultat vid första försöket! CRC: din underhållspartner!
Målgrupper: Hem- och Trädgårdsbutiker, "Gör-det-själv"-anläggningar, Bensinstationer och
Biltillbehörs-, Cykel- och Motorcykelbutiker samt Järnaffärer.

Om CRC Industries Europe
CRC Industries är en global leverantör av professionella kemiska produkter för industrin, bil-, marin-, flygoch elektronik. CRC Industries uppdrag är att tillgodose behoven av allmänt underhåll och reparation för
högkvalitativa kemiska specialprodukter. Genom att tillgodose kundernas behov, ses vi som branschledare
och kommer att uppnå lönsamhet och tillväxt som placerar oss genomgående i toppskiktet på vår
konkurrensutsatta arena.
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