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Již více než 20 let ukazujeme cestu perspektivního řešení
problémů použitím fólie v exteriéru. V úzkém dialogu s
technikou a oddělením vývoje našich zákazníků dolaďujeme
fólie přesně pro potřeby trhu. Před lety jsme zavedli
patentovanou technologii skai® cool colors, která je dodnes
určujícím měřítkem. Naše rozsáhlé záruky posilují důvěru
v účinnost exteriérového fóliování. Předkládáme naše
znalecké posudky rovněž v předních odborných grémiích,
jako je Společnost pro zajištění kvality RAL. Angažujeme
se v pracovních skupinách expertů a spolupůsobíme
při vytváření předpisů týkajících se kvality. Avšak vedle
technických kompetencí máme vedoucí postavení také v
oblasti designu: Naše novinky určují trendy v oboru.
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Auf
einen Blick:
Exteriérové
fólie skai® v akci
skai® Außenfolien im Einsatz

Nejlepší řešení pro stavební prvky
Když před více než 30 lety plastová okna zahajovala své
vítězné tažení, byla k dispozici pouze jedna barva: bílá. Dnes

Atraktivní vnější vzhled
Design Meets Function

si mohou investoři, architekti a projektanti vybrat z mnoha
barev, struktur a dekorů pro okenní profily, dveřní křídla,
garážová vrata a fasádní prvky. Umožňuje to potažení fólií
odolnou proti povětrnostním vlivům, která nejen zvyšuje
hodnotu stavebního prvku z hlediska jeho vzhledu, nýbrž
také prvek trvale chrání. Naše společnost Continental jako
specialista na zušlechťování povrchových ploch a přední
inovátor má se svou exteriérovou fólií skai® velký podíl na
tom, že se potahování profilů fóliemi stále více prosazuje.

Dokonalá povrchová úprava oken
Pokud jde o vzhled plastových oken, je fólie pro okenní profily
téměř nepřekonatelná. Profily potažené fólií se prosadily u
předních německých i evropských systémových dodavatelů.
Poté co se přesvědčili o mnoha výhodách fólie, rozšířili svou
výrobní techniku o technologii kašírování. Přispěly k tomu
inovace a stále rozsáhlejší poskytování záruky, ale také řízení,
koordinace a zprostředkování ze strany Společnosti pro
zajištění kvality RAL. Především ale trh a koneční spotřebitelé
poznali, jaké příležitosti a možnosti fólie pro okenní profily
poskytuje. Vedle rozmanitosti barev a dekorů, jaká před
nástupem fólie u plastových oken neexistovala, přesvědčují
naše výrobky se značkou skai® svou dlouhou životností a
možností snadného čištění. Další výhodou je homogenita
povrchu bez ohledu na to, na jakém stavebním prvku je fólie
použita. Když se investor rozhodne pro určitý design, hodí se
okna dokonale k domovním dveřím, garážovým vratům – vše
působí jako odlité z jednoho kusu materiálu. Celkem nabízíme
zhruba 100 barev a dekorů. Z nich jsou téměř všechny
součástí naší skladové kolekce skai®. Kolekce obsahuje
velký výběr jednobarevných dezénů, dřevodekorů, dekory
Metbrush a Alux.

Trendové barvy

F4361001
Metbrush aluminium

F4361002
Metbrush silver

F4361013
Alux silbergrau

F4361014
Alux DB 703

F4366055
s-bronze matt

F4366047
quarzgrau matt

F4563081
Sheffield Oak light

F4363087
Sheffield Oak brown

F4363086
Sheffield Oak grey

Sériově bez velkého zahřívání

Okno budoucnosti

Tmavé povrchy se na slunci zahřívají více než povrchy
světlé. Tato skutečnost hraje u plastových oken roli
především v jižních zemích. Neboť čím více tepla vstupuje
do systému, tím více se systém stává nestabilní. Protože ale
chceme trhu nabízet také tmavé barvy a dekory, vyvinuli
jsme technologii skai® cool colors. Speciální pigmenty
snižují tepelný účinek blízkého infračerveného záření slunce
(NIR). Díky této technologii převážná část tohoto záření
neproniká do profilu, ale odráží se od povrchu. Příjem tepla
profilem je výrazně nižší, povrch zůstává chladný („cool“) a
okno si zachovává tvarovou stálost. Technologie skai® cool
colors tak prodlužuje životnost okna.

Se Společností pro zajištění kvality RAL a v těsné spolupráci
s našimi zákazníky neustále dále rozvíjíme vlastnosti našich
fólií skai® pro okenní profily a přispíváme tak podstatnou
měrou k podobě oken budoucnosti. S novými předpisy
RAL pro jakost a provádění zkoušek je dosahováno nové
úrovně kvality, protože nyní je předepsána minimální doba
trvání povětrnostní zkoušky 10.000 hodin. U nás jsou fólie
dobrovolně vystavovány povětrnostním zkouškám v délce
15.000 hodin. Jako společnost, která vyvinula technologii
skai® cool colors s velmi přesvědčivými výsledky, jsme
průkopníky, pokud jde o téma absorpce tepla. Iniciovali
jsme tak dodatečné zahrnutí tohoto tématu do katalogu
kritérií RAL. Z dlouhodobého hlediska sledujeme komplexní
přístup a udržujeme těsné kontakty s výrobci lepidel/
primerů, strojů, ochranných fólií a lakovacích tužek. V
nedávné době jsme prodloužili odpovědnost za vady
výrobku na 10 let v celosvětovém měřítku. V praxi je
však skutečná životnost potažené fólie již nyní na úrovni
životnosti samotného okna.
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