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BERNER X-IN-1 Polish & Seal:  

Alles in één product voor glanzende voertuigen!  

 

Lanaken, 15 juli 2021: Berner heeft ruim 60 jaar ervaring in het op 

de markt brengen van doeltreffende chemie producten voor 

professionals in de Mobility sector. Met de nieuwe X-in-1 Polish & 

Seal introduceert het bedrijf een innovatief product dat vooral 

interessant is voor carrosserie- en schadeherstelbedrijven.  

 

Polijsten en verzegelen in één stap: 

• Krassen verwijderen 

• Glanzende afwerking 

• Lakverzegeling 

 

Een pas gepolijste lak glanst en maakt een auto meteen een stuk 

aantrekkelijker. Maar polijsten biedt niet alleen visueel voordeel: een 

gepolijste en verzegelde lak is daarnaast beter bestand tegen milieu 

invloeden zoals zure regen en UV-stralen. 

 

Er zijn veel verschillende polijstmiddelen verkrijgbaar in de markt, 

maar dit maakt het vaak niet makkelijk om het juiste product te 

kiezen. Met de nieuwe X-in-1 Polish en Seal biedt Berner een effectief 

product dat drie werkstappen combineert in slechts één product: 

polijsten, conditioneren en verzegelen. Garages, carrosseriebedrijven 

en dealers van tweedehands auto's kunnen efficiënter werken met dit 

product. De glanzende resultaten leveren niet alleen een enorme 

tijdwinst op, maar dragen ook bij tot de klanttevredenheid.  

 

"Ik hecht veel belang aan de veelzijdige X-in-1 producten in ons 

assortiment. Een veelzijdig product helpt onze klanten tijd en geld te 

besparen. We mogen echter geen compromissen sluiten op het vlak 

van kwaliteit en prestaties," zegt Seren Yüksel, internationaal 

productmanager bij de Berner Group.  

  

http://www.berner.be/
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"De X-in-1 Polish & Seal is een heel goed voorbeeld van een 

combinatie van hoge prestaties en snelheid, vooral voor het 

verwijderen van oppervlakkige krassen. Ik denk dat dit product een 

zeer goede aanvulling is op ons hoogwaardige en professionele 

assortiment polijstmiddelen." 

 

De X-in-1 Polish & Seal is bijzonder geschikt voor het bijwerken van 

verweerd lakwerk. De duurzame waxlaag van de X-IN-1 Polish & Seal 

zorgt voor een ideale bescherming van de lak tegen milieu invloeden 

en garandeert een hologramvrij oppervlak met duurzame 

waxcoating.  

 

Uitgebreid assortiment voor lakbewerking  

Voor de beste resultaten biedt Berner perfect op elkaar afgestemde 

accessoires voor professionals in de schadeherstelbranche. 

Polijstpads in verschillende diameters zijn beschikbaar voor de best 

mogelijke afwerking en afdichting. Voor- en nabehandeling zijn ook 

essentiële stappen voor het bereiken van een glanzend oppervlak. 

Dankzij jarenlange ervaring kan Berner een breed gamma chemie 

producten leveren voor elke toepassing in de Mobility branche. Of het 

nu gaat om reinigingsklei voor het verwijderen van vuil of 

reinigingsmiddelen voor het wegpoetsen van resten van kunststof 

onderdelen: voor elke stap in het proces wordt het juiste product 

aangeboden.  

. 

Bekijk de vele producten voor het professioneel reinigen en polijsten 

van voertuigen op onze website.  

 

  

http://www.berner.be/
https://shop.berner.eu/be-nl/aac/43426678-polijsten/
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Berner is één van de toonaangevende Europese omnichannel 

ondernemingen in de verkoop van verbruiksmaterialen, chemie, 

gereedschappen en services aan professionals in de sectoren Mobility 

en Construction. 6.200 medewerkers, waarvan ruim 4.400 in de 

buitendienst, zorgen dagelijks voor een allround service.  

Berner staat voor professioneel en persoonlijk advies, doordachte 

serviceconcepten en een hoogwaardig productassortiment. Zo 

combineert Berner persoonlijk advies met digitale verkoopkanalen. 

 

Afbeelding: 

• Berner X-in-1 Polish & Seal 

  

Noot voor de reactie: 

Voor meer informatie over dit product, kunt u contact opnemen met 

onze marktspecialist Mark Ooms: mark.ooms@berner.nl 

Wenst u productfoto’s in hoge resolutie? Deze kunt u opvragen bij 

Nathalie Theunissen van onze grafische afdeling: 

nathalie.theunissen@berner.nl  

Indien u dit bericht plaatst, dan stellen wij een bewijsexemplaar zeer 

op prijs. 

 

 

 

http://www.berner.be/
mailto:nathalie.theunissen@berner.nl

