A Inoutic ablakok és ajtók
színes világa

IDŐTLEN SZÉPSÉG
ÉS TERMÉSZETESSÉG
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Architecture Colors

Classic Colors

Timeless Colors

Trend Colors

Inoutic – Az építészet
színes világa
A Inoutic ablakok és ajtók megjelenését nem csupán a rövid életű
divathullámok befolyásolják, sokkal inkább az örök példa: a természet gazdag
és harmonikus színvilága.
Ha már az épület szakaszában változatos is változatos színvilágban
gondolkodunk, a Inoutic színek bármilyen építészeti stílusban megállják
a helyüket. A színek a felújított objektumoknak is esztétikai hangsúlyokat adhatnak.
Igény szerint különleges színhatás választható, amely optimális módon segíti az Ön
ötleteit és terveit.
A technológiai know-how –nak köszönhetően a Inoutic színek egyedülállóak
a kombinálhatóság és a szép megjelenés szempontjából.
Ez a minőségi kidolgozás és a nagy ellenálló képesség révén érhető el. Minden
sorozat egy sor minőségi vizsgálaton esett át, és így nyerte el a szükséges műszaki
engedélyt. Különös ﬁgyelmet kap emellett az UV-stabilitás és az időjárással
szembeni ellenállóság. Ezért a színek évek múlva is ugyanolyan ragyogóak, mint az
első napon.
A Inoutic színek ablakproﬁlokhoz, tolóajtókhoz és bejárati ajtókhoz
állnak rendelkezésre. A Inoutic cég képviselői és partnerei örömmel adnak tanácsot
Önnek.

A Inoutic színek előnyei
+ Széles színskála
+ Kiváló minőségű felületi kivitel
+ Magas UV stabilitás és időjárással szembeni ellenállóság
+ Egyszerű karbantartás
+ Széles kombinációs lehetőségek
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Architecture Color / Építészeti színek
Az építészeti színek különösen alkalmasak az igényes építészeti projektek
kivitelezéséhez. A Titanium Plus csúcsminőségű színek alumínium
és réz megjelenése különös eleganciát kölcsönöz, és hangsúlyozza az építészet
modern jellegét.

Titanium Plus színek előnyei
+ A kiváló minőségű fólia többrétegű szerkezete (FAST fólia)
hallatlanul ellenálló az időjárással szemben. Ráadásul
a fólia a hőmérséklettel és az UV-sugárzással szemben is
rendkívül ellenálló.
+ A nagy színstabilitás hosszú élettartamot biztosít.
+ A fólia nem szennyeződik, nagyon könnyű karbantartani.
Ennek köszönhetően egyszerűen és könnyen eltávolíthatók
pl. a grafﬁtik.
+ A fémhatású pigmentek hozzák létre az alumíniumhatást.
A kivételesen ﬁnom szerkezet egyúttal biztosítja
a természetes megjelenést.
+ A szürke alapú proﬁl megfelelően alkalmazkodik az építészeti
festékek színkínálatához.

CLR.647 / Titan Weiss

CLR.925 / Weiss Aluminium

CLR.911 / Grau Aluminium

CLR.649 / Thorium Grau

CLR.921 / Graphit Schwarz

Titanium Plus / Graphit Schwarz

Titanium Plus / Weiss Aluminium
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Classic Colors / Klasszikus színek
A klasszikus színek lényeges eleme a fa szerkezetének elegáns rajza. A különböző
színváltozatok univerzálisan alkalmazhatóak a magán- és kereskedelmi célú
helyiségek építészetében.

A fóliák előnyei
+ A Dekoratív fóliák (MBAS fóliák) rendkívül ellenállóak
az időjárási hatásokkal, a hőmérséklettel és az
UV-sugárzással szemben.
+ A nagy színstabilitás hosszú élettartamot biztosít.
+ A fólia nem szennyeződik, nagyon könnyű karbantartani.
+ Választhatunk fa rajzolatú fóliát vagy egyszínű fóliát.

CLR.110 / Golden Oak

CLR.026 / Sapeli

CLR.154 / Nussbaum

CLR.072 / Anthrazitgrau

CLR.025 / Eiche dunkel

CLR.402 / Streifen-Douglasie

Classic Colors / Anthrazitgrau

Classic Colors / Nussbaum

06 07

Timeless Colors / Időtlen színek
Időtlen megjelenés, gyönyörű, soha el nem tűnő színárnyalatok. A fa ﬁnom felületi
szerkezete a tartós színárnyalat kombinációjában egyfajta különlegességet
kölcsönöz a homlokzatnak.

A fóliák előnyei
+ A Dekoratív fóliák (MBAS fóliák) rendkívül ellenállóak
az időjárási hatásokkal, a hőmérséklettel és az
UV-sugárzással szemben.
+ A nagy színstabilitás hosszú élettartamot biztosít.
+ A felület könnyen tisztítható
+ A sokféle szín lehetőséget biztosít az egyéni
homlokzat kialakítására.

CLR.019 / Weiss

CLR.096 / Cremeweiss

CLR.644 / Weinrot

CLR.907 / Lichtgrau

CLR.134 / Moosgrün

CLR.004 / Grau

CLR.006 / Dunkelgrün

CLR.068 / Quarzgrau

CLR.079 / Stahlblau

CLR.071 / Brillantblau

CLR.012 / Braun

CLR.027 / Dunkelrot

CLR.008 / Schokobraun

Timeless Colors / Créme

Timeless Colors / Weinrot

08 09

Traditional Colors / Hagyományos színek
A helyi és külföldi fafajták természetes tulajdonságai és rajza a hagyományos színek
stíluselemei. A fa természetes színárnyalataiban állnak rendelkezésre, és kiválóan
illeszkednek a hagyományos és a modern építészeti stílushoz.

A fóliák előnyei
+ A rendkívül ellenálló és tartós színű fólia (MBAS fólia)
ellenáll az időjárási hatásokkal, a hőmérséklettel és az
UV-sugárzással szemben.
+ A nagy színstabilitás hosszú élettartamot biztosít.
+ A felület könnyen tisztítható.
+ A felületi struktúrák sokfélesége a fa hangsúlyos vagy ﬁnom
rajzaként jelenik meg a kivitelezésben.
+ A proﬁl barna alapjára történő felvitellel érhető el a fadekor
megjelenése a nyitott ablakon.

CLR.144 / Macoré

CLR.656 / Cherry Amaretto

CLR.609/CLR.111 / Black Cherry

CLR.115 / Eiche

CLR.623 / Oregon

CLR.145 / Irish Oak *

CLR.640 / Bergkiefer

CLR.146 / Rustic Cherry *

CLR.638 / Shogun AF / Nevada

CLR.672 / Soft Cherry *

CLR.605 / Shogun AD / Toscana

CLR.673 / Cherry Blossom

* FINOMABB FELÜLETI STRUKTÚRA

Traditional Colors / Toscana

Traditional Colors / Bergkiefer
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Trend Colors / Divatos színek
A visszafogott és divatos szürke színárnyalatoknak köszönhetően a divatos színek
kombinálhatók a nemes gyöngyházhatású szerkezettel, és kiﬁnomult hangsúlyokat
adnak az épület építészeti kialakításának. Ez a ﬁnomság összetéveszthetetlen
jelleget kölcsönöz a háznak.

A fóliák előnyei
+ A ﬁnoman strukturált fóliák rendkívül ellenállóak
az időjárási hatásokkal, a hőmérséklettel és az
UV-sugárzással szemben.
+ A nagy színstabilitás hosszú élettartamot biztosít.
+ A felület könnyen tisztítható
+ A ﬁnom gyöngyházfényű struktúra a divatos színeknek
nagyszerű fényt ad.
+ A színpaletta illik a modern kor stílusához.

CLR.625 / Signalgrau

CLR.628 / Basaltgrau

CLR.651 / Grau sandstruktur

CLR.666 / Anthrazitgrau glatt

Trend Colors / Basaltgrau

Trend Colors / Signalgrau
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Öt különböző struktúra,
amely arculatot ad a színeknek
Most már ismeri színválasztékunkat.
A Inoutic társaság azonban még többet is tud nyújtani. A Inoutic színek egyedülálló
módon ötvözik a színt és a textúrát.
Kínálatunkban megtalálható a monokróm dekor, gyöngyház textúrájú fóliák vagy
alumínium megjelenésű fóliák, és a különböző fa rajzolatok választéka - korlátozások
nélkül válogathat, és saját elképzelései szerint alakíthatja házát!

Gyöngyház struktúra
+ A sima mintának köszönhető ﬁnom felületi struktúra
+ Nemes és csodálatos ragyogás
+ Trend Colors kategóriában használják

CLR.651 / Grau sandstruktur

Finom fa rajzolat
+ A hangsúlyos fa rajzolat alternatívája
+ A ﬁnom pórusos szerkezetnek köszönhetően
autentikus természetes megjelenés, Traditional Colors
kategóriában használják

Titanium Plus fémes struktúrával
+ Alumínium megjelenés a fémhatású pigmentnek köszönhetően
+ A sima mintának köszönhetően csodálatos szerkezet
+ Többrétegű szerkezet kiváló minőségű FAST fóliával
+ Architecture Colors kategóriában használják

CLR.145 / Irish Oak

CLR.925 / Weiss Aluminium

Színes fa rajzolat

Autentikus fa rajzolat

+ A festett fa megjelenése és textúrája, PVC minden előnyével + A fa megjelenése és textúrája, PVC minden előnyével
+ Classic Colors és Traditional Colors kategóriában használják
+ Classic Colors és Timless Colors kategóriában használják

CLR.071 / Brillantblau

CLR.110 / Golden Oak

Sokféle színben minden
alkalmazáshoz
Minden Inoutic színnek megvan a maga helye és a legmegfelelőbb alkalmazása.
Keresse meg terveihez a kiválasztott proﬁlrendszer és a tökéletes szín
legmegfelelőbb kombinációját
Proﬁl sorozatok

Architecture Colors
Classic Colors
Timeless Colors
Traditional Colors
Trend Colors
Fehér

Inoutic Eforte

Inoutic Prestige

Inoutic Arcade
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A Inoutic / Deceuninck spol. s r.o. a belga Deceuninck csoport része, amelynek
irodái több mint 75 országban jelenvannak. Ezek alkotják a műanyag feldolgozó
üzemek globális hálózatát.
A világméretű konszern megoldásokat kínál kiváló minőségű PVC ablak- és
ajtórendszerek, homlokzat- és tetőburkolatok, belső és kerti szerkezetek
formájában. Az erős anyakonszern szárnyai alatt és a területen szerzett több mint
50 éves tapasztalattal a cég a műanyag ablakproﬁlok egyik legnagyobb európai
gyártójává vált. A cég lefedi az értékteremtés teljes láncát - a tervezéstől
a fejlesztésen és proﬁlextrúzión keresztül a felületkezelésig. Célja, hogy létrehozza
bármilyen típusú épület belső és külső terei között az átmeneteket, miközben
teljesíti a családi házak és a családok egyedi szükségleteit ma és a jövőben is.
Innen merít lendületet a Inoutic társaság elképzeléseihez, sokoldalúan
felhasználható termékeinek megvalósításához a dizájn, az építészet és az
ökológia területén.
Ezért ezek a megoldások megfelelnek a legmagasabb minőségi elvárásoknak és
a legújabb energiatakarékossági előírásoknak.
Örülünk, hogy úgy döntött, a Inoutic ablakproﬁlokat választja.
Észrevételeit, kéréseit és javaslatait nagy érdekelődéssel várjuk.
Írjanak nekünk: info@inoutic.hu
AZ ÖN INOUTIC PARTNERE

Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o., Vintrovna 23, 664 41 Popůvky, Cseh Köztársaság
Tel.: +420 547 427 777, Fax: +420 547 427 789 / info@inoutic.hu, www.inoutic.hu
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