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Od ponad 20 lat jesteśmy prekursorem w rozwiązywaniu
problemów w obszarze zastosowań zewnętrznych. W ścisłym
dialogu z działem techniki i rozwoju klienta staramy się dokładnie
dobrać folie do potrzeb rynku. Przed laty wprowadziliśmy
opatentowaną technologię cool colors firmy skai® - do dziś służy
za kryterium. Nasze gwarancje o szerokim zakresie wzmacniają
zaufanie w wydajność folii zewnętrznych. Nasze ekspertyzy
przekazujemy również gremiom specjalistycznym takim jak Instytut
Jakości i Oznaczeń RAL. Działamy w zespole specjalistów oraz
współdziałamy przy tworzeniu wytycznych dotyczących jakości.
Oprócz posiadania technicznej kompetencji, dominujemy również
w obszarze design’u: nasze nowości wyznaczają trendy w branży.
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Na pierwszy rzut oka: folie
zewnętrzne firmy skai® w akcji

Elementy konstrukcyjne w
szczytowej formie
Kiedy ponad 30 lat temu okna z tworzyw sztucznych

Atrakcyjny wygląd
Design Meets Function

rozpoczęły swój triumfalny pochód, dostępny był wówczas
tylko jeden kolor: biały. Dzisiaj inwestorzy, architekci oraz
planiści mogą wybierać spośród wielu kolorów, wytłoczeń
i wzorów profili okiennych, skrzydeł drzwiowych, bram
garażowych oraz elementów elewacyjnych. Jest to możliwe
dzięki powłoce z folii odpornej na działanie czynników
atmosferycznych, która nie tylko podnosi optycznie wartość
elementu konstrukcyjnego, lecz także chroni długotrwale. Jako
specjalista ds. powierzchni i jako lider innowacji dzięki naszej
folii zewnętrznej skai® przyczyniliśmy się w znacznym stopniu
do tego, iż foliowanie w dalszym ciągu zyskuje na popularności.

Perfekcyjne wykończenie okien

Modne kolory

Standardowy chłód

Okno przyszłości

Jeśli chodzi o konstrukcję okien z tworzyw sztucznych, folia

Ciemne powierzchnie nagrzewają się w słońcu bardziej niż

Wspólnie z Instytutem Jakości i Oznaczeń RAL oraz w

do profili okiennych jest nie do pokonania. Pokryte folią

jasne. Fakt, który przede wszystkim w krajach południowych

ścisłej współpracy z naszymi klientami pracujemy w

profile zyskały na popularności u wiodących niemieckich i

odgrywa dużą rolę w przypadku okien z tworzyw sztucznych.

dalszym ciągu nad rozwojem właściwości naszych folii do

europejskich systemodawców. Przekonani o wielu zaletach

Gdyż im większa absorpcja cieplna, tym system staje się

profili okiennych skai® i w sposób znaczący przyczyniamy

folii, rozszerzyli swoją technologię produkcji o laminowanie

bardziej niestabilny. Ponieważ jednak chcemy zaoferować

się do rozwoju okna przyszłości. Na podstawie nowych

rynkowi również ciemne kolory i wzory, opracowaliśmy

przepisów dotyczących jakości i kontroli RAL zostanie

technologię skai® cool colors. Specjalne pigmenty zmniejszają

osiągnięty nowy poziom jakości, gdyż właśnie określono

termiczne działanie promieniowania podczerwonego słońca.

10.000 godzin jako minimalny czas wystawiania profilu

Jakości i Oznaczeń RAL. Przede wszystkim jednak to rynek

Dzięki tej technologii przeważająca część tego promieniowania

na działanie warunków atmosferycznych. Nasze folie

i konsumenci spostrzegli, jakie szanse i możliwości oferuje

nie przenika do profilu, lecz odbijana jest na powierzchni.

testujemy obecnie już do 15.000 godzin. Jako twórca

folia do profili okiennych. Oprócz różnorodności kolorów i

Absorpcja cieplna przenikająca do profilu jest znacznie

technologii skai® cool colors, która osiąga najlepsze

wzorów, które nie były tak dostępne przed folią do okien

mniejsza, powierzchnia pozostaje „chłodna” a okno zachowuje

wyniki, jesteśmy pionierem w dziedzinie pobierania ciepła.

z tworzyw sztucznych, przekonują nasze produkty skai®

swój stabilny kształt. W taki sposób technologia skai® cool

Z naszej inicjatywy temat ten znalazł się we wstępie do

colors przedłuża żywotność okna.

katalogu kryteriów RAL. Jeśli chodzi o okna przyszłości

folią z tworzywa sztucznego. Przyczyniły się do tego
innowacje oraz gwarancja o coraz szerszym zakresie, ale
także sterowanie, koordynacja i pośredniczenie Instytutu

długotrwałością oraz łatwością czyszczenia. Do tego wlicza
się homogeniczność powierzchni, niezależnie od tego

F4361001
Metbrush aluminium

F4361014
Alux DB 703

F4361002
Metbrush silver

F4366055
s-bronze matt

F4361013
Alux silbergrau

F4366047
quarzgrau matt

°C

na jakim elemencie konstrukcyjnym zostanie użyta folia.

dążymy do globalnego zastosowania oraz pozostajemy
w ścisłym kontakcie i wymianie informacji i doświadczeń

Jeśli inwestor zdecyduje się na design, okna idealnie będą

z producentami klejów/podkładów malarskich, maszyn,

pasować do drzwi domu, bramy garażowej – wszystko

folii ochronnych oraz patyczków do lakieru. Ostatnio

będzie miało jednolity charakter. Oferujemy łącznie 100
kolorów i wzorów. Z tego prawie wszystkie są częścią
naszej kolekcji skai® dostępnej od ręki, w tym duży wybór
dekorów drewnianych, unis, metbrush i alux.

F4563081
Sheffield Oak light

F4363087
Sheffield Oak brown

F4363086
Sheffield Oak grey

cool tp60
colors

podnieśliśmy odpowiedzialność cywilną za wady na całym
świecie do 10 lat. W praktyce faktyczna trwałość powłoki

Standard

foliowej odpowiada właściwie trwałości okna.

