
Carr-Cup® is een revolutionair en onderhoudsvrij bekersysteem  
om lak te mengen en te spuiten. U werkt sneller, efficiënter en  
productiever. Bovendien kunt u rekenen op een feilloze afwerking.

   Hersluitbare dispenserdoos
   Stof blijft buiten

   Wegwerpmateriaal

   Geen oude verfresten
   Reinigen overbodig

   Luchtdichte dop

   Verf droogt niet uit bij opslag
   Ideaal voor hergebruik 

   Geïntegreerde verfzeef 

   Schone en stofvrije verf  
   Filter van 125µm of 190µm 
   naar keuze

   Handig draaideksel

   Open en dicht in één handomdraai  
   zonder verfresten

   Stevige beker

   Mengen en spuiten met één beker 
   Rechtstreeks te monteren op het pistool 
   Wisselen van kleur in een paar seconden

   Directe verftoevoer

   Voorkomt verstoppingen 
   en verfresten

CARR-CUP.COM

Koppelstuk

Dankzij het geoptimaliseerd 
design is het bijvullen veel mak-
kelijker en klantvriendelijker



Benieuwd naar meer? 
Bekijk hier de instructievideo.

 
Uitzonderlijk 

gebruiksgemak
Geen buitenbeker meer nodig, want de  

stevige beker monteert u rechtstreeks op  
het spuitpistool. Mengen en spuiten?  

Allemaal in slechts één beker. Zelfs van kleur 
wisselen doet u in een paar seconden. 

 
Geen verstoppingen

De tuit op het Carr-Cup® deksel  
is volledig vrij van obstructies,  

wat een directe en vlotte verftoevoer  
mogelijk maakt. Zonder kans op  

verstoppingen. 

 
Open en dicht in één  

handomdraai
Dankzij het doordachte design van het  

deksel draait u de beker in een mum van  
tijd open en dicht. En dat is nog maar het  
begin van het sublieme gebruiksgemak. 

 
Stofvrij verpakt

De Carr-Cup® sets zitten individueel  
verpakt, in een hersluitbare dispenserbox.  

Zo blijven vuiltjes en stof te allen tijde buiten.

Geen reinigingswerk 
Na gebruik gooit u het bekersysteem  

gewoon weg. Dat bespaart u niet alleen  
schrob- en schuurwerk om oude verfresten te 
verwijderen, maar ook heel wat geld voor de 
aankoop van schoonmaak- en oplosmiddelen.

Geschikt om verf  
te bewaren

Bij opslag van de resterende verf zorgt  
de luchtdichte dop ervoor dat de verf niet  
uitdroogt. Plaats de beker ondersteboven  

om de filter vochtig te houden.
Ideaal voor hergebruik.

Strak spuitpatroon
Dankzij het ingebouwde luchtdruk- 

ventiel worden de luchtdrukverschillen  
automatisch geregeld. Dat garandeert  

een optimaal en gelijkmatig spuitpatroon.

Schone en stofvrije verf
Via de geïntegreerde verfzeef -  

met een filter van 125 µm of 190 µm  
naar keuze -  wordt de lak onmiddellijk  
gezeefd. Zo bent u zeker dat er geen  

stof in uw verf achterblijft. 

https://www.carr-cup.com/nl/movie

