Inoutic
Barevný svět oken a dveří
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Barvy Inoutic jsou jedinečné z hlediska kombinovatelnosti a krásného vzhledu díky
technologickému know-how. Toho je docíleno kvalitní povrchovou úpravou
a vysokou odolností. Každá řada prošla řadou kvalitativních testů a získala
nezbytná technická povolení. Zvláštní pozornost je přitom věnována odolnosti proti
UV záření a vlivům počasí. Proto září barvy i po letech stejně jako první den.

Úvod

Barvy Inoutic pro okna a dveře se neorientují pouze na krátkodobé módní vlny, ale řídí
se svým předobrazem: bohatým a harmonickým barevným spektrem přírody. Pokud
používáme rozmanité barevné koncepty již ve fázi plánování budovy, mohou barvy
Inoutic podpořit jakýkoliv architektonický styl. Ale i u renovovaných objektů mohou
barvy dodat estetické akcenty. Lze zvolit zvláštní barevné klima podle vašeho přání,
které podpoří optimálním způsobem vaše nápady a plány.

Architecture Colors

Inoutic
Barevný svět architektury

Timeless Colors

Classic Colors

Barvy Inoutic jsou k dispozici pro okenní proﬁly, posuvné dveře a domovní dveře.
Zástupci a partneři ﬁrmy Inoutic Vám rádi poradí.

Široká paleta barev
Velmi kvalitní povrchová úprava
Vysoká odolnost proti UV záření a vlivům počasí
Snadná údržba
Široké možnosti kombinací

Traditional Colors

Přednosti barev Inoutic
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Trend Colors
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Architecture Color / Architektonické barvy
Architektonické barvy jsou zvláště vhodné pro architektonicky náročná provedení
staveb. Hliníkový a metalický vzhled špičkových barev Titanium Plus propůjčuje
zvláštní eleganci a podtrhne moderní charakter architektury.

Přednosti barev Titanium Plus
+ Vysoce kvalitní, vícevrstvá konstrukce fólie (fólie FAST) je
extrémně odolná proti vlivům počasí. Navíc fólie vykazuje
výjimečnou odolnost proti teplotě a UV záření.
+ Vysoká stabilita barvy zaručuje dlouhou životnost.
+ Fólie se nešpiní a je velmi nenáročná na údržbu.
Díky tomu lze jednoduše a bez problémů
odstranit např. graﬁtti.
+ Pigmenty s metalickým efektem vytvářejí hliníkový vzhled.
Výjimečně jemná struktura zároveň zaručuje
přirozený vzhled.
+ Šedý základ proﬁlu je vhodně přizpůsoben pro barevnou škálu
architektonických barev.

DEC.647 / Titan Weiss / Renolit - 02.12.91.000005-808302

DEC.925 / Weiss Aluminium / Renolit - 02.12.76.000013-808302

DEC.911 / Grau Aluminium / Renolit - 02.12.76.000005-808302

DEC.649 / Thorium Grau / Renolit - 02.12.76.000004-808302

DEC.921 / Graphit Schwarz / Renolit - 02.12.76.000008-808302

Titanium Plus / Graphit Schwarz

Titanium Plus / Weiss Aluminium
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Classic Colors / Klasické barvy
Základním prvkem řady klasických barev je elegantní kresba struktury dřeva.
Různé barevné varianty lze univerzálně použít pro architekturu privátních nebo
komerčních prostor.

Přednosti těchto fólií
+ Dekorativní fólie (fólie MBAS) jsou vysoce odolné proti
vlivům počasí, teplotě a UV záření.
+ Vysoká stabilita barvy zaručuje dlouhou životnost.
+ Fólie se nešpiní a je velmi nenáročná na údržbu.
+ Můžete si vybrat fólie s kresbou dřeva
nebo jednobarevnou fólii.

DEC.110 / Golden Oak / Renolit - 9.2178 001-116700

DEC.026 / Sapeli / Renolit - 9.2065 021-116700

DEC.154 / Nussbaum / Renolit - 9.2178 007-116700

DEC.072 / Anthrazitgrau / Renolit - 7016 05-116700

DEC.025 / Eiche dunkel / Renolit - 9.2052 089-116700

DEC.402 / Streifen-Douglasie / Renolit - 9.3152 009-116700

Classic Colors
Traditional Colors

Timeless Colors

Classic Colors / Anthrazitgrau

Classic Colors / Nussbaum

Trend Colors
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Timeless Colors / Nadčasové barvy
Nadčasové provedení v krásných barevných odstínech, které nepomíjejí. Jemná
povrchová struktura dřeva v kombinaci s trvanlivým barevným odstínem propůjčí
vaší fasádě nádech něčeho zvláštního.

Přednosti těchto fólií
+ Dekorativní fólie (fólie MBAS) jsou vysoce odolné proti
vlivům počasí, teplotě a UV záření.
+ Vysoká stabilita barvy zaručuje dlouhou životnost.
+ Povrch lze snadno očistit.
+ Široká paleta barev poskytuje volnost pro individuální
provedení vaší fasády.

DEC.019 / Weiss / Renolit - 915205-168

DEC.096 / Cremeweiss / Renolit - 137905-167

DEC.644 / Weinrot / Renolit - 3005 05-116700

DEC.907 / Lichtgrau / Renolit - 7251 05-116700

DEC.134 / Moosgrün / Renolit - 6005 05-116700

DEC.004 / Grau / Renolit - 7155 05-116700

DEC.006 / Dunkelgrün / Renolit - 6125 05-116700

DEC068 / Quarzgrau / Renolit - 7039 05-116700

DEC.079 / Stahlblau / Renolit - 5150 005-116700

DEC.071 / Brillantblau / Renolit - 5007 05-116700

DEC.012 / Braun / Renolit - 8518 05-116700

DEC.027 / Dunkelrot / Renolit - 3081 05-116700

DEC.008 / Schokobraun / Renolit - 8875 05-116700

Traditional Colors

Timeless Colors

Timeless Colors / Cremeweiss

Timeless Colors / Weinrot

Trend Colors
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Traditional Colors / Tradiční barvy
Stylovými prvky tradičních barev jsou přirozené vlastnosti a kresba místních i cizích
typů dřeva. Jsou k dispozici v přirozených barevných odstínech dřeva a perfektně se
hodí pro tradiční i moderní stavební styly.

Přednosti těchto fólií
+ Vysoce odolné a stálobarevné fólie (fólie MBAS) odolávají
vlivům počasí, teplotě a UV záření.
+ Vysoká stabilita barvy zaručuje dlouhou životnost.
+ Povrch lze snadno očistit.
+ Rozmanitost povrchových struktur zahrnuje provedení
s výraznou i jemnou dřevěnou kresbou.
+ Nanesením na hnědý základ proﬁlu lze docílit přirozeného
vzhledu dřevěného dekoru na otevřeném okně.

DEC.144 / Macoré / Renolit - 9.3162 002-116700

DEC.656 / Cherry Amaretto / Hornschuch - 436-3043

DEC.609/DEC.111 / Black Cherry / Renolit - 9.3202 001-116700

DEC.115 / Eiche / Renolit - 9.3156 003-116700

DEC.623 / Oregon / Renolit - 9.1192 001-116700

DEC.145 / Irish Oak / Renolit - 9.3211 005-114800 *

DEC.640 / Bergkiefer / Renolit - 9.3069 041-116700

DEC.146 / Rustic Cherry / Renolit - 9.3214 007-119500 *

DEC.638 / Shogun AF/ Nevada / Renolit - 9.0049 198-101100

DEC.672 / Soft Cherry / Renolit - 9.3214 009-119500 *

DEC.605 / Shogun AD/ Toscana / Renolit - 9.0049 195-101100

DEC.673 / Cherry Blossom / Renolit - 9.3214 008-119500

* JEMNĚJŠÍ POVRCHOVÁ STRUKTURA

Traditional Colors

Traditional Colors / Toscana

Traditional Colors / Eiche natur

Trend Colors
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Trend Colors / Trendové barvy
Díky decentním a módním šedým odstínům se trendové barvy snoubí s ušlechtilou
perlovou strukturou a poskytují raﬁnované akcenty při vytváření architektury stavby.
Tato jemnost propůjčuje domu nezaměnitelný charakter.

Přednosti těchto fólií
+ Jemně strukturované fólie jsou extrémně odolné proti vlivům
počasí, vysokých teplot a UV záření.
+ Vysoká stabilita barvy zaručuje dlouhou životnost.
+ Povrch lze snadno očistit.
+ Jemná perlová struktura dodává trendovým barvám
úžasný lesk.
+ Barevná paleta odpovídá stylu moderní doby.

DEC.625 / Signalgrau / Renolit - 7004 05-808300

DEC.628 / Basaltgrau / Hornschuch - 436-7048

DEC.651 / Grau sandstruktur / Hornschuch - 436-7049

DEC.666 / Anthrazitgrau glatt / Hornschuch - 436-7003

Trend Colors / Basaltgrau

Trend Colors / Signalgrau

Trend Colors
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Pět různých povrchových struktur,
které dají vaší barvě tvar
Nyní jste se seznámili s naším sortimentem barev.
Společnost Inoutic může ale nabídnout ještě více. Barvy Inoutic jedinečným
způsobem kombinují barvu a strukturu.
Naše nabídková paleta zahrnuje jednobarevné dekory, fólie s perleťovou strukturou
nebo hliníkovým vzhledem a výběr různých struktur dřeva - Můžete si vybírat bez
omezení a upravit si dům podle vašich představ!

Perlová struktura
+ Jemná povrchová struktura díky hladkému vzorování
+ Září ušlechtilým a úžasným leskem
+ Používá se pro kategorii Trend Colors

DEC.651 / Grau sandstruktur / Hornschuch 436-7049

Titanium Plus s metalickou strukturou
Jemná dřevěná kresba
+ Alternativa k výrazné dřevěné kresbě
+ Autentický přírodní vzhled díky jemné porézní struktuře
+ Používá se pro kategorii Traditional Colors

DEC.145 / Irish Oak / Renolit - 9.3211 005-114800

+
+
+
+

Hliníkový vzhled díky pigmentu s metalickým efektem
Úžasná struktura díky hladkému vzorování
Vícevrstvá skladba s vysoce kvalitní fólií FAST
Používá se pro kategorii Architecture Colors

DEC.925 / Weiss Aluminium / Renolit - 02.12.76.000013-808302

Autentická dřevěná kresba
Barevná dřevěná kresba
+ Vzhled a textura natřeného dřeva se všemi přednostmi PVC
+ Používá se pro kategorii Classic Colors a Timless Colors

DEC.071 / Brillantblau / Renolit - 5007 05-116700

+ Vzhled a textura přírodního dřeva se všemi
přednostmi PVC
+ Používá se pro kategorii Classic Colors a Traditional Colors

DEC.110 / Golden Oak / Renolit - 9.2178 001-116700

Široká paleta barev
pro každé použití
Všechny barvy Inoutic mají své místo a nejvhodnější použití. Najděte si i vy vhodnou
kombinaci vybraného proﬁlového systému a ideální barvy právě pro vaše plány.

Proﬁlové řady

Architecture Colors
Classic Colors
Timeless Colors
Traditional Colors
Trend Colors
Bílá

Inoutic Eforte

Inoutic Prestige

Inoutic Arcade
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Pod křídly silného mateřského koncernu a s více než 50 lety zkušeností v oboru se
mohla společnost Inoutic rozvinout v evropského vedoucího výrobce v oblasti
plastových okenních proﬁlů. Společnost pokrývá celý výrobní proces – od návrhu
přes vývoj, až po extruzi a povrchovou úpravu proﬁlů. Naším cílem je propojovat
interiér a exteriér všech typů budov pomocí technicky precizních produktů.
Společnost Inoutic vyvíjí produkty, které nastavují měřítko ostatním – z hlediska
kvality, funkčnostii spolehlivosti.
Jsme rádi, že jste se rozhodli pro okenní proﬁl od společnosti Inoutic.
Vaše komentáře, přání a podněty nás velmi zajímají.
Napište nám na: info@inoutic.cz

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.cz, www.inoutic.cz
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www.inoutic.cz
Společnost Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o., je dceřinou společností belgického
koncernu Deceuninck, který má pobočky ve více než 75 zemích. Tyto pobočky tvoří
globální síť závodů na zpracování plastu. Světový koncern nabízí řešení z vysoce
kvalitních PVC systémů pro okna a dveře, obklady fasád a zahradní konstrukce.

