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B529F Mica Blue Fine en B548 Bright Green Blue toners



HOE TE BESTELLEN:  
Octoral Mica Blue Fine en Bright Green Blue zijn nu 
beschikbaar. U vindt onderstaand een overzicht van 
de informatie die u nodig heeft voor het bestellen van 
deze twee producten.

OCTOBASE SYSTEEM

Artikelnr. 

Itemnr.  

Inhoud

Per doos 

B529F

510529001

1L

3

B548

510548002

3,5 L

2

MEER INFORMATIE 
Neem voor meer informatie contact op met uw 
lokale verkoopvertegenwoordiger van Octoral. 

De vooruitstrevende benadering van Octoral 
zorgt ervoor dat we altijd vooroplopen 
wat betreft kleurinnovatie en oplossingen 
ontwikkelen die in lijn zijn met nieuwe OEM-
kleuren. De introductie van de nieuwe B529F 
Mica Blue Fine en B548 Bright Green Blue toners 
in het Octobase Systeem is onze nieuwste 
innovatie. De twee nieuwe blauwe toners 
zorgen ervoor dat u direct nóg zuiverdere 
kleurnauwkeurigheid kunt bereiken om zo 
onmiddellijk uitstekende resultaten te behalen. 

PURE KLEUR  
Octoral staat bekend om zijn levendige kleuren 
die kleurvast zijn, doordat we investeren in 
kleurtechnologie, om ervoor te zorgen dat u met 
vertrouwen de kleuren met precisie en uitzonderlijke 
nauwkeurigheid kunt matchen. De Mica Blue Fine en 
Bright Green Blue toners zijn ontworpen zodat u uw 
kleuren beter kunt matchen om zo de hoogwaardige 
OEM resultaten te verkrijgen.  

VERBETERD KLEURENGAMMA 
De Mica Blue Fine en Bright Green Blue toners 
breiden ons portfolio van blauwe kleuren uit en 
verbeteren het Octobase Systeem. De toners kunnen 
in kleurformules worden gebruikt om zo een nog 
breder scala aan kleuren te kunnen verkrijgen 
die deze blauwtinten nodig hebben, waardoor u 
nog beter in staat bent om zowel complexe als 
eenvoudige kleuren te matchen. 

Om ervoor te zorgen dat het Octobase Systeem 
altijd optimaal is, zal met de introductie van de B548 
Bright Green Blue toner de B55 Deep Blue toner niet 
meer beschikbaar zijn zodra de voorraad op is.

HOE KRIJGT U TOEGANG TOT DE MICA BLUE FINE EN BRIGHT GREEN BLUE TONERS? 
Zorg ervoor dat uw COINS-software bijgewerkt is. De nieuwe kleurenformules met de nieuwe Mica Blue Fine en 
Metallic Bright Blue toners zijn beschikbaar in de laatste update. Volg onderstaande instructies om uw COINS-
software bij te werken.

CREËER EEN NAADLOZE EN OPVALLENDE EFFECTKLEUR  


