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OPENINGSUREN
MA
7u00 - 12u30 & 13u00 - 17u00
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7u00 - 12u30 & 13u00 - 17u00
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7u00 - 12u30 & 13u00 - 17u00
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7u00 - 12u30 & 13u00 - 17u00
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C E N T E R

SIKKENS SERVICE CENTER ADEGEM
De Gevels 2 (Hillestraat) - 9991 Adegem
T 050 38 07 10 - F 050 38 33 10
www.polarpaints.be
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POLARPAINTSHOP
Nieuwevaart 7 - 9000 Gent
T 09 374 78 26 - F 09 375 06 44
www.polarpaintshop.be
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OPENINGSUREN
MA
8u30 - 12u30 & 13u30 - 18u00
DI
8u30 - 12u30 & 13u30 - 18u00
WOE
8u30 - 12u30 & 13u30 - 18u00
DO
8u30 - 12u30 & 13u30 - 18u00
VRIJ
8u30 - 12u30 & 13u30 - 18u00
ZA
9u00 - 13u00
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OPENINGSUREN
MA
7u45 - 12u30 & 13u30 - 17u00
DI
7u45 - 12u30 & 13u30 - 17u00
WOE
7u45 - 12u30 & 13u30 - 17u00
DO
7u45 - 12u30 & 13u30 - 17u00
VRIJ
7u45 - 12u30 & 13u30 - 16u30
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Jan Palﬁjn, Gent
KBC-toren, Gent
Ghelamco arena, Gent
FPC, Gent
Bulté Fashion Store
...
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CONTACTGEGEVENS

ONZE REFERENTIES

© Artitec

HERBOL CENTER KLEIMOER MARIAKERKE
Kleimoer 1c - 9030 Mariakerke
T 09 235 47 70 - F 09 224 46 44
www.polarpaints.be

Centrum Gent

© Abscis Architecten

ONZE LEVERANCIERS :

MAKE EACH
DAY YOUR
MASTER
PIECE

C E N T E R

VERFGROOTHANDEL
VOOR SCHILDER EN INDUSTRIE

JOHN WOODEN

POLAR PAINTS, TROUWE SPONSOR VAN KAA GENT ATLETIEK

Wat klein begon groeide uit tot 3 professionele verfdistributiecentra.
Als geprivilegieerd AkzoNobel partner beschikken wij in elk van onze vestigingen over de meest
professionele verfmengmachines.
Naast ons ruim assortiment aan verven bieden wij ook een ruim aanbod non-paints aan zoals trendy
behang (Hooked on Walls), muurstickers (Lou & Friends), zonwering, vloerbekleding, gordijnen op
maat, sierlijsten, ...
Ook voor kleine en middelgrote (industriële) toepassingen bieden wij u de nodige knowhow.
Verder kan u bij ons steeds terecht voor het huren van (spuit)machines en allerhande gereedschap.
Kortom, alles voor een vlekkeloze uitvoering!

C E N T E R

HERBOL CENTER
KLEIMOER MARIAKERKE
De hoofdzetel van Polar Paints is gevestigd op de Kleimoer te Mariakerke, gelegen aan een toegankelijk industrieterrein, aanpalend
aan de R4.
Het Herbol Center opende in 2009.
Als vooraanstaande partner van AkzoNobel bieden wij topmerken
aan zoals Herbol, Sikkens,... en richten we ons op de professionele
schilder en industrie.

Kom gerust langs en ontdek zelf wat we allemaal te bieden hebben!
Tot binnenkort!
Het Polar Paints Team

WIJ ZIJN ER VOOR U !

Sinds mei 2001 staat BVBA Polar Paints gekend als toonaangevende verdeler en groothandel van
alle voorbereidende producten, bouwverven en industrielakken aan professionele schildersbedrijven, openbare diensten, ziekenhuizen, RVT en industrie.

3 VESTIGINGEN

WELKOM

Geachte Klant,
Beste Schilder, Vakman

PAINTS
Voor elke toepassing de juiste oplossing! Samen met onze partners Herbol, Sikkens, Trimetal, Mathys, ... bieden wij een volledig
gamma professionele gebouwverven en industriële coatings aan,
alsook brandwerende verven en easy maintenance toepassingen.

NON-PAINTS
We hebben een volledig gamma aan non-paints ter beschikking
die steeds uit stock leverbaar zijn. Hiervoor doen we beroep op
merken zoals Storch, Anza, Sika, 3M, Red-Devil, ...

C E N T E R

Partner van

COLORMIX

SIKKENS SERVICE CENTER
ADEGEM

In elke van onze winkels beschikken we over kleurmengmachines
volgens de laatste nieuwe normen, met fotospectrometer. Op die
manier kunnen we alle mogelijke kleurencollecties correct en snel
voor u aanmaken. Ook kleur op staal secuur aanmaken is voor
ons een dagelijks gegeven.

Begin 2015 opende onze nieuwste vestiging; het Sikkens Service
Center te Adegem.
Hier kan u zich laten inspireren door het Sikkens kleurenmeubel
dat een overzicht biedt van alle Sikkens Lifestyle Colors kleuren.
Door de tool van het kleurenmeubel kan u perfecte kleurencombinaties en -simulaties maken.
Onze medewerkers ter plaatse staan steeds paraat u te helpen met
de nodige vakkennis.

TAPIJT & BEHANG,
RAAMDECORATIE EN MOLUREN
In onze toonzaal kan u ons ruim assortiment aan tapijt, vinyl,
linoleum, behang, zonwering,... komen bezichtigen. We hebben
ook steeds presentatie- en stalenkoffers ter beschikking.

VERHUUR
Heeft u een spuitmachine, een schuurmachine of iets anders nodig? Geen probleem! Bij ons kan u terecht voor het huren van al
deze materialen.

C E N T E R

POLARPAINTSHOP
NIEUWEVAART

VRAAG NAAR
ONZE
ECOLOGISCHE
& DUURZAME
VERVEN!

Onze vestiging op de Nieuwevaart te Gent is gedurende het hele
jaar door 6/7 geopend.
Hier kan je ook steeds terecht op zaterdagvoormiddag en tijdens
het bouwverlof.
Deze vestiging opende in 2001.
Ook hier bieden wij u de beste producten, met een uitstekende
service.
Onze eigen kleur- en interieurstyliste zal u met kennis van zaken
helpen om tot het gepaste resultaat te komen. Naast kleuradvies,
is zij ook de geknipte persoon voor advies omtrent behang, gordijnen en zonwering. Onze kleurenconsulente geeft niet enkel advies
in de winkel, maar komt ook bij u ter plaatse op de werf.

ADVIES & SERVICE
Onze service, ﬂexibiliteit en advies bestaan uit:
-

Direct kleuradvies
Kleurstudies
Verftechnisch advies voor bouw en industrie
Werfondersteuning ter plaatse
Steeds gratis levering - bestellingen voor 12u worden
dezelfde dag ter plaatse of bij u op de werf geleverd
- 24/24u afhaling mogelijk in onze ‘PAINTBOX’
- Regelmatig gratis opleidingen en voorstellingen

