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STEP onderhoudslijn uitgebreid 
met STEP Intensief Reiniger en STEP Polishes   

 

 

Hoewel vloeren lakken echt een vak is, willen wij het ook weer niet moelijker maken dan het is. Daarom 
ontwikkelden we de STEP Parketlakken. Extreem makkelijk te verwerken lakken. Bovendien zijn met STEP 
afgewerkte vloeren en meubels verrassend eenvoudig in onderhoud. En dit onderhoudsassortiment hebben 
we nu uitgebreid! 
 
De onderhoudsmiddelen zijn geen onbekenden. Het zijn namelijk oude RigoStep producten die een nieuw 
jasje hebben gekregen. Deze producten maken de STEP onderhoudslijn - samen met de STEP Milde Reiniger 
#9160 - helemaal compleet! Het gaat om de volgende producten: 
 
• STEP Intensief Reiniger #9200  art.nr 5790433 voorheen: RigoStep STRIP 

STEP Intensief Reiniger is geschikt voor het periodiek grondig reinigen van een sterk vervuild geraakte vloer 
en voor het ontvetten van een vloer voorafgaand aan het overlakken met STEP Parketlak of het aanbrengen 
van een nieuwe STEP Polish laag. Verkrijgbaar in 1L. STEP Intensief Reiniger kun je tevens gebruiken op een 
met SKYLT gelakte vloer. 
 

  →        

 
• STEP Polish Glans #9170 art.nr 5790133  voorheen: RigoStep Floor Polish Polymer Glans 
• STEP Polish Satijn #9180 art.nr 5791163  voorheen: RigoStep Floor Polish Polymer Satijn 
• STEP Polish Mat #9190 art.nr 5791363  voorheen: RigoStep Floor Polish Polymer Mat 
STEP Polish herstelt en vult gebruikskrasjes en verlengt daardoor de levensduur van gelakte vloeren. STEP 
Polishes zijn verkrijgbaar in 1L. 
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De officiële lancering van de STEP onderhoudsmiddelen is tijdens de Interieur Collectiedagen van 11 t/m 13 
september, maar stromen vanaf heden wel al langzaam in. Het kan dus zijn dat als je RigoStep STRIP of 
RigoStep Floor Polish Polymer bestelt, je de nieuwe STEP onderhoudsmiddelen ontvangt. 
 
Voor het gebruik op je website/webshop en het aanpassen van je systemen hebben we de productfoto’s en 
technische informatiebladen toegevoegd aan deze mail. 
 
Wil je meer informatie? Raadpleeg onze website https://www.rigoverffabriek.nl/producten/step of stel je 
vraag via info@rigoverffabriek.nl / 0255-548448. We helpen je graag! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Het RIGO Verffabriek team 
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