Zestawienie zalet:

Schüco AutomotiveFinish
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Ekskluzywne metalizowane kolory systemów Schüco z PVC-U
Możliwość zróżnicowania kolorystyki wewnętrznej i zewnętrznej
Możliwość wykończenia powierzchni okien, drzwi i akcesoriów „ton w ton“
Najlepsze właściwości w zakresie:
• odporności na ścieranie
• trwałości koloru
• odporności na substancje chemiczne i warunki atmosferyczne
• Atrakcyjna relacja ceny do jakości

Znak „Schüco” jest chronionym znakiem towarowym na terenie Niemiec oraz na
innych rynkach międzynarodowych. Dalsze informacje na zapytanie

Schüco – Systemowe rozwiązania okien, drzwi i fasad
Dzięki światowej sieci partnerów, architektów, projektantów i inwestorów firma Schüco International KG
tworzy zrównoważone powłoki budynków, skupiając szczególną uwagę na człowieku i jego potrzebie
pozostawania w harmonii z naturą i technologią. Spełnieniu najwyższych wymagań w zakresie wzornictwa, komfortu i bezpieczeństwa towarzyszy efektywność energetyczna, przyczyniająca się do redukcji
emisji CO2 i ochrony konwencjonalnych źródeł energii. Firma oraz jej dywizje - metalowa i PVC-U
dostarczają szerokiej gamy produktów do budynków nowych i modernizowanych, zapewniając
spełnienie indywidualnych wymagań we wszystkich strefach klimatycznych. Firma Schüco, z ponad
4 800 pracownikami oraz 12 000 firm partnerskich, aktywnie działa w 80 krajach na całym świecie.
W 2014 roku osiągnęła roczny obrót w wysokości 1,425 miliarda euro.

P 3758/02.16/Printed in Germany.
Zachowujemy prawo do zmian treści i ilustracji.

Schüco Polymer
Technologies KG
www.schueco.pl

Ekskluzywny metaliczny design okien i drzwi z tworzywa sztucznego
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Niezwykłe możliwości kreacji dzięki
ekskluzywnym metalizowanym kolorom

Schüco AutomotiveFinish to idealne
połączenie nowych możliwości wyrazu
z atrakcyjną ceną.

Możliwość realizacji kreatywnych projektów zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków dzięki wykończeniu
powierzchni w technologii Schüco AutomotiveFinish.

Całkowicie nowa metoda nanoszenia powłok barwnych na profile z tworzywa sztucznego jest
efektem trzech lat badań w ramach współpracy Schüco z wiodącym producentem lakierów
samochodowych. Efektem tych prac są niezwykłe metaliczne kolory i przyjazny dla środowiska,
chroniący zasoby naturalne proces produkcji, objęty patronatem Niemieckiej Fundacji Federalnej
do spraw Środowiska (DBU).
Efekt “metallic” na profilach z PVC-U – połączenie wyjątkowo ciekawej powierzchni z zaletami
obróbki tworzywa sztucznego. Schüco AutomotiveFinish otwiera nowe, niezwykłe możliwości
projektowania obiektów – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wysokiej jakości powłoka
charakteryzuje się wyjątkową trwałością kolorów oraz odpornością na wpływ czynników
atmosferycznych spełniającą wysokie wymagania techniczne. Cecha szczególna: okna, drzwi
i akcesoria można również powlekać metodą “ton w ton”. Asortyment obejmuje 9 kolorów do
zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych o różnym stopniu połysku i różnej teksturze. Ponadto
w kolekcji Innendesign-Collection oferowane są 2 kolory opracowane specjalnie z myślą o
zastosowaniu we wnętrzach.

Schüco
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Paleta kolorów do zastosowań
zewnętrznych i wewnętrznych

SAF-DB 703 matowy

SAF-RAL 9007*

SAF-RAL 9006*

SAF-RAL 140-M*

SAF-RAL 630-M*

SAF-RAL 750-M*

White Line

SAF-RAL 450-M*

SAF-RAL 350-M*

Cream Line

Copper Effect

Innendesign-Collection

Ze względów technicznych przedstawione na wydrukach kolory
mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

*półpołysk

