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 10 barev pro venkovní
a vnitřní prostředí, s různým stupněm lesku a různou strukturou. Vnitřní Design-Collection kromě
toho nabízí 2 barevné odstíny speciálně pro použití z vnitřní strany.

AutomotiveFinish

Paleta barev pro vnitřní
i venkovní prostor

Metallic Black

SAF-DB 703

SAF-DB 703 Line

SAF-RAL 9007

SAF-RAL 9006

Light Silver

SAF-RAL 140-M

Deep Bronze

SAF-RAL 350-M

White Line

Cream Line

Copper Effect

Innendesign-Collection

Barvy tištěného barevného vzorníku a originální
barevné odstíny se od sebe mohou nepatrně
lišit, což je způsobeno technicky nevyhnutelnými
barevnými rozdíly.

Schüco
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Přehled předností:
•
•
•
•

Exklusivní metalické barevné tóny plastových systémů Schüco
Rozdílné barevné provedení z interiéru a venkovní strany
Možnost provedení tónu-v-tónu u oken, dveří a příslušenství
Nejlepší vlastnosti v ohledu na:
• otěr
• dlouhodobou barevnou stálost
• odolnost vůči chemikáliím a okolním vlivům
• Atraktivní poměr mezi cenou a užitnými hodnotami

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

Schüco – systémová řešení pro okna, dveře a fasády
Společně s celosvětovou sítí partnerů, architektů, projektantů a investorů vytváří firma Schüco udržitelné
opláštění objektů, a to ve vzájemné harmonii lidských potřeb, přírody a technologií. Systémy pro okna,
dveře a fasády z hliníku a plastu splňují vysoké požadavky na design, komfort a bezpečnost. Zároveň
díky energetické efektivitě redukují emise CO2 a přispívají tak k šetření přírodních zdrojů. Schüco dodává
na míru šité produkty pro novostavby i modernizace, vždy individuálně přizpůsobené požadavkům
zákazníků a klimatickým podmínkám. Všechny zúčastněné strany jsou v každé fázi výstavby podporovány
komplexní nabídkou služeb. Společnost Schüco je spolu s 4.630 zaměstnanci a 12.000 partnerskými
firmami aktivní ve více než 80 zemích světa.
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