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cooperação estreita com a técnica e o desenvolvimento
do cliente, criamos a película exatamente de acordo com
as necessidades do mercado. Há anos que introduzimos a
tecnologia patenteada skai® cool colors, a qual é até hoje
um padrão. As nossas garantias fortalecem a confiança na
capacidade das películas exteriores. Também demonstramos
a nossa experiência em organismos especializados
líderes, como a associação de garantia de qualidade RAL.
Empenhamo-nos num círculo de trabalho de especialistas e
colaboramos na criação de diretivas de qualidade. Além das
competências técnicas, também somos líderes no design: As
nossas novidades estabelecem tendências para os ramos.
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Visão geral: Aplicação de
películas exteriores skai®

Elementos de construção na sua
melhor forma

Um exterior atrativo
Design Meets Function

Há 30 anos atrás, quando a janela de PVC começava o
seu percurso vencedor, apenas existia uma cor: branco.
Atualmente os construtores, arquitetos e projetistas podem
selecionar entre várias cores, padrões e decorações para
perfis de janelas, paneis para portas, portões de garagem
e elementos de fachada. É possível um revestimento com
película resistente a intempéries que não só melhora o
aspeto visual do elemento de construção, como o protege
de uma forma duradoura. Na qualidade de especialistas em
superfícies e líderes em inovação com a película exterior
skai®, contribuímos para que a colocação de película seja
cada vez mais popular. Há mais de 20 anos que criamos
soluções de problemas na aplicação exterior. Numa

Acabamento perfeito para a janela

Sem calor de série

A janela do futuro

No que diz respeito à criação de janelas de PVC, a película de

As superfícies escuras aquecem muito mais ao sol do que

Juntamente com a RAL Gütegemeinschaft e em

perfil de janelas é praticamente imbatível. Os perfis com película

as superfícies claras. É um facto que as janelas de plástico

colaboração estreita com os nossos clientes, continuamos

são muito populares em promotores de sistemas alemães

desempenham um papel sobretudo nos países do sul. Quanto

a desenvolver a película de perfil de janelas skai® e a

e europeus líderes. Convencidos das inúmeras vantagens

maior for a entrada de calor no sistema, mais instável este se

contribuir determinantemente para a criação da janela do

da película, expandiram a sua técnica de produção com a

torna. Porém, uma vez que também pretendemos oferecer

futuro. Com as novas normas de qualidade e verificação

laminagem de película. Para tal foram decisivas as inovações

cores e decorações escuras no mercado, desenvolvemos as

da RAL é alcançado um novo nível de qualidade, uma vez

skai® cool colors. Pigmentos especiais evitam o efeito térmico

que são obrigatórias 10 mil horas de tempo mínimo de

dos raios ultravioleta do sol. Graças a esta tecnologia, a maior

exposição às condições atmosféricas. Na nossa empresa,

Porém, acima de tudo, o mercado e os consumidores finais

parte destes raios não penetra no perfil, pelo que é refletido

as películas já foram voluntariamente submetidas a 15

reconheceram quais são as oportunidades e possibilidades

na superfície. A entrada de calor no perfil é significativamente

mil horas de exposição. Na qualidade de criadores da

da película de perfis de janelas. Além da diversidade de

menor, a superfície permanece “cool” (fresca) e a janela

tecnologia skai® cool colors, os melhores resultados

cores e decorações que não existia antes da película de

mantém a estabilidade do seu formato. Deste modo, as skai®

obtidos estão na retenção de calor. Então fizemos

janelas em plástico, os nossos produtos skai® convencem

cool colors prolongam a vida útil da janela.

com que esta questão fosse integrada do catálogo de

e uma garantia cada vez mais abrangente, mas também o
controlo, coordenação e a mediação da RAL Gütegemeinschaft.

pela sua durabilidade e facilidade de limpeza. Além disso,
também proporcionam uma homogeneidade da superfície,

Cores das tendências

F4361001
Metbrush aluminium

F4361014
Alux DB 703

F4361002
Metbrush silver

F4366055
s-bronze matt

F4361013
Alux silbergrau

critérios da RAL. Na janela do futuro seguimos uma

F4366047
quarzgrau matt

°C

independentemente do elemento de construção onde é aplicada
a película. Se o construtor optar por um padrão, as janelas
adequam-se perfeitamente à porta de casa, ao portão da
garagem - tudo se conjuga em harmonia. Oferecemos um total
de cerca de 100 cores e decorações. Quase todas fazem parte
da nossa coleção skai® disponível em armazém, tendo uma
ampla gama de unis, decorações em madeira, metbrush e alux.

F4563081
Sheffield Oak light

F4363087
Sheffield Oak brown

F4363086
Sheffield Oak grey

cool tp60
colors

abordagem universal e preservamos um contacto estreito
e a partilha regular com fabricantes de colas/primários,
máquinas, películas protetoras e lápis retocadores. Por fim,
aumentámos o periodo de garantia em toda a mundo até
10 anos. Na prática, a vida útil efetiva do revestimento de
película corresponde à vida útil da empresa.

Standard

