Schüco AutomotiveFinish

Ekskluzywny metaliczny design okien i drzwi z tworzywa sztucznego
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Schüco

AutomotiveFinish

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 metalicznych
kolorów do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych o różnym stopniu połysku i różnej
teksturze.

AutomotiveFinish

Schüco

Paleta kolorów do zastosowań
zewnętrznych i wewnętrznych

Metallic Black

Dark Grey

SAF-DB 703

SAF-DB 703 Line

SAF-RAL 9007

SAF-RAL 9006

Light Silver

SAF-RAL 140-M

Deep Bronze

Ze względów technicznych przedstawione
na wydrukach kolory mogą odbiegać od ich
rzeczywistego wyglądu.
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Schüco AutomotiveFinish – ekskluzywny metaliczny design
okien i drzwi z tworzywa sztucznego

Schüco Polymer
Technologies KG
www.schueco.pl

Wykończenia powierzchni,
Aspektów bezpieczeństwa,
Izolacji termicznej,
Akcesoriów.

Odwiedź jeden z showroomów naszych firm
partnerskich, gdzie uzyskasz szczegółową ofertę.

Schüco – Systemowe rozwiązania okien, drzwi i fasad
Grupa Schüco z siedzibą w Bielefeld rozwija i sprzedaje systemy okienne, drzwiowe i fasadowe. Na
obecną i przyszłą pozycję lidera w branży technologii i usług pracuje ponad 5400 osób zatrudnionych
na całym świecie. Jako specjalista od powłok budynków o charakterze mieszkaniowym i komercyjnym,
Schüco oferuje, oprócz innowacyjnych produktów, także doradztwo i rozwiązania cyfrowe na każdym
etapie procesu budowlanego – od pomysłu i wzornictwa aż po wykonawstwo i montaż. Z firmą Schüco
współpracuje 12000 firm partnerskich, deweloperów, architektów i inwestorów na całym świecie. Firma
działa aktywnie w ponad 80 krajach i osiągnęła w 2018 roku obrót w wysokości 1,670 miliarda euro.
Więcej informacji na stronie www.schueco.pl

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

Oferujemy najwyższą jakość w zakresie konsultacji,
planowania i montażu. Pomożemy Ci dobrać
odpowiedni kolor do Twoich okien z tworzywa
sztucznego. Udzielimy też eksperckiej porady w
zakresie …
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Schüco AutomotiveFinish –
we współpracy z Partnerem Schüco

