Schüco AutomotiveFinish

Exklusivní metalický design plastových oken a dveří
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Schüco

AutomotiveFinish

Brilantní možnosti utváření vzhledu
s exklusivními metalickými barvami

Schüco AutomotiveFinish umožňuje
spojení nových architektonických
podnětů s cenově atraktivním řešením.

Kreativní možnosti utváření vzhledu vnitřní a venkovní strany prostřednictvím Schüco AutomotiveFinish.

Zcela nový způsob barevného řešení plastových profilů je výsledkem tříletého společného vývoje
firmy Schüco a jednoho z předních výrobců automobilových laků. Výsledkem této spolupráce
jsou brilantní metalické tóny a ekologický, zdroje šetřící výrobní proces, který je podpořen
Německou spolkovou nadací pro ekologii.
Metalický vzhled plastu – kombinace brilantního povrchu a výhod způsobu zpracovávání
plastových materiálů. Schüco AutomotiveFinish nabízí nové, prvotřídní možnosti vzhledu, a to
jak pro vnitřní tak i venkovní prostředí. Vysoce jakostní povrchová úprava zaručuje vysokou
barevnou stálost a odolnost proti povětrnostním vlivům. Zvláštnost: okna, dveře a příslušenství
je možno též barevně navzájem sladit – tzv. Tón-v-tónu. Nabídka obsahuje 9 barev pro venkovní
a vnitřní prostředí, s různým stupněm lesku a různou strukturou.

AutomotiveFinish

Schüco

Paleta barev pro vnitřní
i venkovní prostor

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

Barvy tištěného barevného vzorníku a originální
barevné odstíny se od sebe mohou nepatrně
lišit, což je způsobeno technicky nevyhnutelnými
barevnými rozdíly.
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Schüco AutomotiveFinish – dokonalý metalický design
pro plastová okna a dveře

Schüco Polymer
Technologies KG
www.schueco.cz

s povrchovými úpravami a výběrem barev,
s bezpečnostní výbavou,
s tepelně izolačními vlastnostmi,
s příslušenstvím.

Navštivte nás v našich showroomech. Rádi Vám
představíme naše reference a ukážeme detailně
výsledky naší práce.

Schüco – Systémová řešení pro okna, dveře a fasády
Skupina Schüco se sídlem v německém Bielefeldu vyvíjí a prodává systémová řešení pro okna, dveře
a fasády. Po celém světě má více než 5.400 zaměstnanců, kteří společně usilují o oborové prvenství
v oblasti technologií a služeb, dnes i pro budoucnost. Kromě inovativních produktů pro rezidenční a
komerční budovy nabízí specialista v opláštění objektů konzultace a digitální podporu ve všech fázích
stavebního projektu – od počáteční myšlenky přes návrhy, výrobu až po instalaci. S firmou Schüco
celosvětově spolupracuje 12.000 zpracovatelů, developerů, architektů a investorů. Společnost je aktivní
ve více než 80 zemích světa a v roce 2018 dosáhla obrat ve výši 1,670 miliardy EUR.
Pro více informací navštivte www.schueco.cz

Značka “Schüco” a další jsou v Německu a v dalších zemích chráněny.
Na vyžádání sdělíme podrobnější informace.

Očekávejte od nás jen to nejlepší. Při výběru,
plánování či vlastní realizaci. Rádi Vám
pomůžeme vybrat ty správné barvy pro Vaše
plastové výrobky a komplexně Vám poradíme …
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Schüco AutomotiveFinish –
od Vašich Schüco Partnerů

