Fordeler og egenskaper:

Schüco AutomotiveFinish

■ Eksklusive metallicfargetoner for Schüco pvc-systemer
■ Innfargingsmetode som tåler både
utvendig- og innvendig bruk
■ Det er mulig å ton i ton lakkere vindu,
dører og tilbehør
■ De beste egenskapene med hensyn til:
■ Slitasje
■ Stabil fargeekthet over lang tid
■ Motstand mot kjemikalier og miljøpåvirkning
■ Attraktive priser

Eksklusiv metallicdesign for pvc-vindu

Schüco er markedsledende utvikler og leverandør av energisparende løsninger for næringsbygg
og boliger, og har høy kompetanse på systemer for solenergi, vinduer, dører og fasader. Schüco
ble grunnlagt i 1951 og 5.000 medarbeidere, 12.000 partnere i 78 land, tilbyr vi nyskapende
vindus- og fasadeteknologi, effektive solenergiløsninger og individuell rådgivning til arkitekter,
planleggere, investorer og byggherrer. Konsernet har sitt hovedkontor i Bielefeld og har vært
representert i Norge siden 1976. Omsetningen i 2012 var på 1,8 milliarder Euro.
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Grønn teknologi for den blå planeten
Ren energi fra sol og vinduer
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Brilliante designmuligheter
med eksklusive metallicfarger

Med Schüco AutomotiveFinish er
det mulig å kombinere nye designideer med attraktive priser .

Schüco

Fargepaletten for utvendig
og innvendig bruk

SAF-DB 703 matt

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*

Kreative muligheter både på utvendig- og innvendig design med Schüco AutomotiveFinish.

*Halvmatt

En helt ny innfargingsprosess for pvc-profiler er resultatet av tre års utviklingssamarbeid mellom
Schüco og en førende produsent av billakker. Av dette samarbeidet har vi fått brilliante metallictoner og en mer miljøvennlig, ressurssparende produksjonsprosess. Metallicoptikk på pvc –
kombinasjonen mellom en brillant overflate og produksjonsfordelene til materialet pvc. Schüco
AutomotiveFinish åpner for et nytt, førsteklasses designmangfold – inne og ute. Den høyverdige
overflatebehandlingen har en utmerket fargeekthet og værbestandighet, som oppfyller høye
tekniske krav. Det spesielle er: at vindu, dører og tilbehør kan lakkeres ton i ton. Sortimentet
innholder 9 farger for utvendig- og innvendig bruk med forskjellig glansgrad og struktur. Utover
dette tilbyr designkolleksjonen 2 fargetoner spesielt for interiørdesignet.

Interiør-kolleksjonen

Cream Line

Copper Effect

Det kan av tekniske grunner være forskjell mellom
disse trykte fargeprøvene og de lakkerte originalfargene.
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