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Inoutic
Farebný svet okien a dverí

NADČASOVO KRÁSNE
A PRIRODZENÉ

Traditional Colors

Architecture Colors

Classic Colors

Timeless Colors

Trend Colors

Inoutic
Farebný svet architektúry
Farby Inoutic na okná a dvere sa neorientujú iba na krátkodobé módne vlny,
ale riadia sa svojím predobrazom: bohatým a harmonickým farebným spektrom
prírody. Ak používame rozmanité farebné koncepty už vo fáze plánovania budovy,
môžu farby Inoutic podporiť akýkoľvek architektonický štýl. Ale aj pri renovovaných
objektoch môžu farby dodať estetické akcenty. Je možné zvoliť zvláštnu farebnú
klímu podľa vášho priania, ktorá podporí optimálnym spôsobom vaše nápady a plány.
Farby Inoutic sú jedinečné z hľadiska kombinovateľnosti a krásneho vzhľadu
vďaka technologickému know-how. To je docielené kvalitnou povrchovou úpravou
a vysokou odolnosťou. Každý rad prešiel mnohými kvalitatívnymi testami a získal
nevyhnutné technické povolenia. Zvláštna pozornosť je pritom venovaná odolnosti
proti UV žiareniu a vplyvom počasia. Preto žiaria farby aj po rokoch rovnako ako
prvý deň.
Farby Inoutic sú k dispozícii pre okenné proﬁly, posuvné dvere a domové dvere.
Zástupcovia a partneri ﬁrmy Inoutic vám radi poradia.

Prednosti farieb Inoutic
+
+
+
+
+

Široká paleta farieb
Veľmi kvalitná povrchová úprava
Vysoká odolnosť proti UV žiareniu a vplyvom počasia
Jednoduchá údržba
Široké možnosti kombinácií
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Architecture Color / Architektonické farby
Architektonické farby sú zvlášť vhodné pre architektonicky náročné vyhotovenia
stavieb. Hliníkový a metalický vzhľad špičkových farieb Titanium Plus prepožičiava
zvláštnu eleganciu a zdôrazní moderný charakter architektúry.

Prednosti farieb Titanium Plus
+ Vysokokvalitná, viacvrstvová konštrukcia fólie (fólia FAST) je
extrémne odolná proti vplyvom počasia. Navyše fólia vykazuje
výnimočnú odolnosť proti teplote a UV žiareniu.
+ Vysoká stabilita farby zaručuje dlhú životnosť.
+ Fólia sa nešpiní a je veľmi nenáročná na údržbu.
Vďaka tomu je možné jednoducho a bez problémov
odstrániť napr. graﬁtti.
+ Pigmenty s metalickým efektom vytvárajú hliníkový vzhľad.
Výnimočne jemná štruktúra zároveň zaručuje
prirodzený vzhľad.
+ Sivý základ proﬁlu je vhodne prispôsobený pre farebnú škálu
architektonických farieb.

CLR.925 / Silber D (glatt) / Weiss Aluminium

CLR.911 / Trompet C-32 N (glatt) / Grau Aluminium

CLR.649 / Moondance C-31 N (glatt) / Thorium Grau

CLR.921 / Ash C-35 N (glatt) / Graphit Schwarz

Titanium Plus / Graphit Schwarz

Titanium Plus / Weiss Aluminium
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Classic Colors / Klasické farby
Základným prvkom radu klasických farieb je elegantná kresba štruktúry dreva.
Rôzne farebné varianty je možné univerzálne použiť pre architektúru privátnych alebo
komerčných priestorov.

Prednosti týchto fólií
+ Dekoratívne fólie (fólie MBAS) sú vysoko odolné proti
vplyvom počasia, teplote a UV žiareniu.
+ Vysoká stabilita farby zaručuje dlhú životnosť.
+ Fólia sa nešpiní a je nenáročná na údržbu.
+ Môžete si vybrať fólie s kresbou dreva alebo
jednofarebnú fóliu.

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
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Timeless Colors / Nadčasové farby
Nadčasové vyhotovenie v krásnych farebných odtieňoch, ktoré sú nepominuteľné.
Jemná povrchová štruktúra dreva v kombinácii s trvanlivým farebným odtieňom
prepožičiava vašej fasáde nádych niečoho zvláštneho.

Prednosti týchto fólií
+ Dekoratívne fólie (fólie MBAS) sú vysoko odolné proti
vplyvom počasia, teplote a UV žiareniu.
+ Vysoká stabilita farby zaručuje dlhú životnosť.
+ Povrch je možné ľahko očistiť.
+ Široká paleta farieb poskytuje voľnosť pre individuálne
vyhotovenie vašej fasády.

CLR.019 / Weiss

CLR.644 / Weinrot

CLR.096 / Creme

CLR.134 / Moosgrün

CLR.907 / Lichtgrau

CLR.006 / Dunkelgrün

CLR.004 / Grau

CLR.079 / Stahlblau

CLR.068 / Quarzgrau

CLR.012 / Braun

CLR.027 / Dunkelrot

CLR.008 / Schokobraun

Timeless Colors / Créme

Timeless Colors / Weinrot
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Traditional Colors / Tradičné farby
Štýlovými prvkami tradičných farieb sú prirodzené vlastnosti a kresba miestnych aj
cudzích typov dreva. Sú k dispozícii v prirodzených farebných odtieňoch dreva
a perfektne sa hodia pre tradičné aj moderné stavebné štýly.

Prednosti týchto fólií
+ Vysoko odolné a stálofarebné fólie (fólie MBAS) odolávajú
vplyvom počasia, teplote a UV žiareniu.
+ Vysoká stabilita farby zaručuje dlhú životnosť.
+ Povrch je možné ľahko očistiť.
+ Rozmanitosť povrchových štruktúr zahŕňa vyhotovenie
s výraznou aj jemnou drevenou kresbou.
+ Nanesením na hnedý základ proﬁlu je možné docieliť
prirodzený vzhľad dreveného dekoru na otvorenom okne.

CLR.109 / Winchester XA

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

* JEMNEJŠIA POVRCHOVÁ ŠTRUKTÚRA

Traditional Colors / Toscana

Traditional Colors / Bergkiefer
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Trend Colors / Trendové farby
Vďaka decentným a módnym sivým odtieňom sa trendové farby snúbia s ušľachtilou
perlovou štruktúrou a poskytujú raﬁnované akcenty pri vytváraní architektúry stavby.
Táto jemnosť prepožičiava domu nezameniteľný charakter.

Prednosti týchto fólií
+ Jemne štruktúrované fólie sú extrémne odolné proti vplyvom
počasia, vysokých teplôt a UV žiarenia.
+ Vysoká stabilita farby zaručuje dlhú životnosť.
+ Povrch je možné ľahko očistiť.
+ Jemná perlová štruktúra dodáva trendovým farbám
úžasný lesk.
+ Farebná paleta zodpovedá štýlu modernej doby.

CLR.183 / ALUX DB

CLR.625 / Signalgrau glatt

CLR.628 / Basaltgrau

CLR.651 / Grau sandstruktur

CLR.666 / Anthrazitgrau glatt

Trend Colors / Basaltgrau glatt

Trend Colors / Signalgrau glatt
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Päť rôznych štruktúr,
ktoré dajú vašej farbe tvar
Teraz ste sa oboznámili s naším sortimentom farieb.
Spoločnosť Inoutic však môže ponúknuť ešte viac. Farby Inoutic jedinečným
spôsobom kombinujú farbu a štruktúru.
Naša ponuková paleta zahŕňa jednofarebné dekory, fólie s perleťovou štruktúrou
alebo hliníkovým vzhľadom a výber rôznych štruktúr dreva. Môžete si vyberať bez
obmedzení a upraviť si dom podľa vašich predstáv!

Perlová štruktúra
+ Jemná povrchová štruktúra vďaka hladkému vzorovaniu
+ Žiari ušľachtilým a úžasným leskom
+ Používa sa pre kategóriu Trend Colors

CLR.651 / Grau sandstruktur

Titanium Plus s metalickou štruktúrou
Jemná drevená kresba
+ Alternatíva k výraznej drevenej kresbe
+ Autentický prírodný vzhľad vďaka jemnej poréznej štruktúre
+ Používa sa pre kategóriu Traditional Colors

+ Hliníkový vzhľad vďaka pigmentu s metalickým efektom
+ Úžasná štruktúra vďaka hladkému vzorovaniu
+ Vviacvrstvová skladba s vysokokvalitnou fóliou FAST
+ Používa sa pre kategóriu Architecture Colors

CLR.145 / Irish Oak

CLR.925 / Weiss Aluminium

Farebná drevená kresba

Autentická drevená kresba

+ Vzhľad a textúra natretého dreva so všetkými
prednosťami PVC
+ Používa sa pre kategóriu Classic Colors a Timeless Colors

CLR.079 / Stahlblau

+ Vzhľad a textúra prírodného dreva so všetkými
prednosťami PVC
+ Používa sa pre kategóriu Classic Colors a Traditional Colors

CLR.110 / Golden Oak

Široká paleta farieb
na každé použitie
Všetky farby Inoutic majú svoje miesto a najvhodnejšie použitie. Nájdite si aj vy
vhodnú kombináciu vybraného proﬁlového systému a ideálne farby práve pre
vaše plány.
Proﬁlové rady

Architecture Colors
Classic Colors
Timeless Colors
Traditional Colors
Trend Colors
Bielá

Inoutic Eforte

Inoutic Prestige

Inoutic Arcade

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Inoutic / Deceuninck, spol. s r. o., je súčasťou belgickej skupiny Deceuninck, ktorá má
pobočky vo viac ako 75 krajinách. Tie tvoria globálnu sieť závodov na spracovanie plastu.
Svetový koncern ponúka riešenia z vysokokvalitných PVC systémov pre okná a dvere,
obklady fasád a strechy, vnútorné a záhradné konštrukcie.
Pod krídlami silného materského koncernu a s viac ako 50 rokmi skúseností v odbore
sa spoločnosť stala jedným z najväčších európskych výrobcov v oblasti plastových
okenných proﬁlov. Spoločnosť pokrýva celý reťazec vytvárania hodnôt – od návrhu
cez vývoj a vytlačovanie proﬁlov až po ich zušľachťovanie a povrchovú úpravu. Jej
cieľom je vytvoriť prechody medzi vnútornou a vonkajšou stranou budovy
akéhokoľvek typu a zároveň splniť individuálne potreby rodinných domov a rodiny
dnes aj v budúcnosti.
Z týchto podkladov čerpá spoločnosť Inoutic impulzy pre koncepciu mnohostranne
použiteľných produktov z oblasti dizajnu, architektúry a ekológie.
Preto tieto riešenia spĺňajú najvyššie požiadavky na kvalitu a zodpovedajú
najmodernejším štandardom úspory energie.
Sme radi, že ste sa rozhodli pre okenné proﬁly Inoutic.
Vaše komentáre, priania a podnety nás veľmi zaujímajú.
Napíšte nám: info@inoutic.sk

VÁŠ INOUTIC PARTNER

Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o., Vintrovna 23, 664 41 Popůvky, Česká republika
Tel.: +420 547 427 777, Fax: +420 547 427 779 / info@inoutic.sk, www.inoutic.sk
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