Exkluzív, fémes hatású megjelenés műanyag ablakokhoz és ajtókhoz

Magas fényű felületek exkluzív, fémes hatású színekkel

A SCHÜCO AutomotiveFinish eljárással új
színkialakítási lehetőségek nyílnak meg
kedvező ár-érték aránnyal

Kreatív megoldások a profilok külső és belső oldalán a SCHÜCO AutomotiveFinish színkialakítási
eljárással

A műanyag profilok számára kifejlesztett teljesen új színkialakítási eljárás a SCHÜCO
valamint egy piacvezető autólakk gyártó három évig tartó közös kutatómunkájának
eredménye. A fejlesztésnek köszönhetően a profilok magas fényű, fémes hatású színeket
kaphatnak, maga az előállítási folyamat pedig kíméli a környezetet és az
energiaforrásokat (a technológiát a Német Szövetségi Környezetvédelmi Alapítvány
(DBU) is támogatja).
Fémes hatású megjelenés műanyag profilokhoz – a magas fényű felület és a műanyag
alapanyag megmunkálásából származó előnyök kombinációja. A SCHÜCO az új
AutomotiveFinish eljárással elsőosztályú felületkialakítási lehetőségeket kínál – a külső
és belső térben egyaránt. A magas minőségű felületkezelés kiváló színtartósságot és
időjárásállóságot eredményez, melyek a legmagasabb műszaki elvárásoknak is eleget
tesznek. Az eljárás különlegessége, hogy az ablakok, ajtók és tartozékok tökéletesen
összeillő színekben is kialakíthatók. A termékpaletta 9, különböző magas fényű és
félfényes, eltérő felületi struktúrájú színből áll, melyek a külső és belső térben egyaránt
alkalmazhatók. Ezen felül a profilok belső oldalán 2 további szín is alkalmazható, melyek
megjelenésükben kifejezetten a belső térben érvényesülnek.

Színpaletta a külső és belső térben
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A kinyomtatott színminták és az eredeti
színek között – a különböző előállítási
eljárásból adódóan - elkerülhetetlen bizonyos
mértékű eltérés.
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SCHÜCO – Zöld technológia a Kék Bolygóért
A német SCHÜCO cég több évtizede kínál innovatív homlokzati és photovoltaikus rendszermegoldásokat a környezet megóvása
3
érdekében, az „Energy ” cégfilozófia jegyében (Energiamegtakarítás, energianyereség, energia visszatáplálása az épületbe). Az
optimális hőszigetelésű ablak-, ajtó és függönyfal-rendszerekkel nem csak megtakaríthatunk energiát, hanem akár nyerhetünk is
a SCHÜCO hatékony photovoltaikus rendszereinek köszönhetően. Ezáltal több energia állítható elő, mint amennyit az épület
felhasznál, az intelligens vezérlés és tárolás pedig hasznosíthatóvá teszi a fölösleges energiát. A SCHÜCO jövőbemutató
rendszermegoldásai lakó- és középületeken egyaránt alkalmazhatóak. Az eredmény: egy jelentős lépés az energetikailag
önellátóvá válás felé, a természetes energiaforrások hosszú távú megkímélése felé, és egy biztonságos jövő felé.

A SCHÜCO és a golf – természet és technológia tökéletes összekapcsolása.
A közös igény: pontosság, tökéletesség, professzionalitás és fenntarthatóság. Mindezek
jegyében SCHÜCO márkanagykövetként világklasszis golfjátékosok emelik fel ütőjüket
világszerte a klímavédelemért.

