
Zelená technologie pro Modrou planetu
Čistá energie ze solárních systémů a oken

Schüco AutomotiveFinish

Exklusivní metalický design plastových oken a dveří



Brilantní možnosti utváření vzhledu 
s exklusivními metalickými barvami

Zcela nový způsob barevného řešení plastových profilů je výsledkem tříletého společného vývoje 
firmy Schüco a jednoho z předních výrobců automobilových laků. Výsledkem této spoluprá-
ce 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 plasto-
vých materiálů. Schüco AutomotiveFinish nabízí nové, prvotřídní možnosti vzhledu, a to jak pro 
vnitřní tak i venkovní prostředí. Vysoce jakostní povrchová úprava zaručuje vysokou barevnou stá-
lost a odolnost proti povětrnostním vlivům. Zvláštnost: okna, dveře a příslušenství je možno též 
barevně navzájem sladit – tzv. Tón-v-tónu. Nabídka obsahuje 9 barev pro venkovní a vnitřní pro-
středí, s různým stupněm lesku a různou strukturou. Vnitřní Design-Collection kromě toho nabízí 
2 barevné odstíny speciálně pro použití z vnitřní strany.

Schüco AutomotiveFinish umožňuje 
spojení nových architektonických 
podnětů s cenově atraktivním řešením.

Kreativní možnosti utváření vzhledu vnitřní a venkovní strany prostřednictvím Schüco AutomotiveFinish.
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Paleta barev pro vnitřní  
i venkovní prostor

Innendesign-Collection

SAF-DB 703 matt SAF-RAL 9007* SAF-RAL 9006*

SAF-RAL 140-M*

White Line

SAF-RAL 630-M*

SAF-RAL 450-M*

Cream Line Copper Effect

SAF-RAL 350-M*

*semigloss

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

SAF-RAL 750-M*
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Schüco International KG
www.schueco.cz

Schüco – Zelená technologie pro Modrou planetu.
Je to čistá energie ze solárních systémů a oken. A přínos, kterým společnost Schüco svými 
progresivními na budoucnost orientovanými obálkami budov přispívá k ochraně životního pro-
středí. Přesněji programem Energy3: energii spořit – energii získávat – energii předávat do sítě. 
Okenní a fasádní systémy spoří energii nejen díky své optimální tepelné izolaci, nýbrž energii 
též získávají – díky efektivním solárním řešením. Vzniká tak přebytek energie, který je využíván 
prostřednictvím inteligentních sítí. A to jak k napájení automatizovaných funkcí objektu, tak i ke 
každodennímu životu a bydlení. Výsledkem je významný krok směrem k energetické soběstač-
nosti. K trvalé ochraně přírodních zdrojů. A k jisté budoucnosti.

Schüco a golf – perfektní spojení přírody a techniky. 
Společným požadavkem je  preciznost, dokonalost, profesionalita a trvalá udržitelnost. Proto tým prvotřídních světových 
golfistů v zastoupení značky Schüco odpaluje po celé zemi za ochranu klimatu.
www.schueco.de/golf
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 ■ 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

Přehled předností:




