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găsirea soluţiilor pentru aplicaţiile pe exterior. În dialog strâns
cu tehnica şi cu diversificarea clientelei ne armonizăm în mod
precis la necesităţile pieţei. Cu ani în urmă noi am introdus
tehnologia patentată skai® cool colors – rămasă până astăzi
un etalon. Garanţiile noastre extinse întăresc încrederea în
eficienţa acoperirii exterioare cu folie. Noi aducem experienţa
noastră chiar şi în forurile de specialitate conducătoare, ca de
ex. certificarea RAL. Noi ne angajăm în domeniile de muncă
ale experţilor şi contribuim la configurarea viitoarelor criterii de
calitate. Pe lângă competenţă, avem un rol conducător şi în
design: noutăţile noastre impun tendinţele din domeniu.
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Elemente de construcţie în cea mai
bună formă

Un exterior atractiv
Design Meets Function

Acum 30 de ani, când fereastra din PVC şi-a început cariera
victorioasă, ea a cunoscut numai o culoare: alb. Astăzi,
beneficiarii, arhitecţii şi planificatorii pot alege dintr-o multitudine
de culori, impregnări şi decoraţiuni pentru profilele de fereastră,
blaturi de uşi, uşi de garaje şi elemente de faţadă. Acest lucru
devine posibil prin acoperirea cu folie rezistentă la intemperii
care nu numai că valorifică optic elementul de construcţie dar
îl şi protejează durabil. Noi, cei de la Continental, ca specialişti
în suprafeţe şi putere inovatoare, avem o mare contribuţie
la faptul că acoperirea cu folii skai® se impune tot mai mult.
De mai bine de 20 ani noi suntem deschizători de drumuri în

Finisare perfectă pentru ferestre
Atunci când este vorba de configurarea ferestrelor de
PVC, folia pentru profile de ferestre este aproape de
neînvins. Profilele acoperite cu folie s-au impus la ofertanţii
de sisteme germani şi europeni. Convinşi de avantajele
multiple ale foliei, şi-au dezvoltat tehnica de fabricaţie şi la
foliile de acoperire. La aceasta au contribuit inovaţiile şi o
tot mai extinsă garanţie dar şi conducerea, coordonarea şi
intermedierea certificării RAL. Înainte de toate însă, piaţa
şi utilizatorii finali au recunoscut ce şanse şi ce posibilităţi
oferă folia de profile de fereastră. Pe lângă varietatea de
culori şi decoraţiuni, care înainte de apariţia foliei nu existau
la ferestrele de PVC, produsele noastre skai® conving prin
durata lor lungă de viaţă şi prin uşurinţa de curăţăre. Un
alt avantaj este omogenitatea suprafeţei, indiferent de
elementul de construcţie pe care se aplică folia. Atunci
când beneficiarul se hotărăşte pentru un design, ferestrele
se potrivesc perfect la uşa casei, la poarta garajului - totul
dă impresia că a fost turnat dintr-o bucată. În total, noi
oferim pe piaţă în jur de 100 de culori şi decoraţiuni.
Dintre acestea, aproape toate decoraţinunile sunt parte
componentă a colecţiei noastre skai® aflată la dispoziţie chiar
în depozit, între care o paletă largă de culori uni, decoraţiuni
de lemn, Metbrush şi Alux.

Culori moderne

F4361001
Metbrush aluminium

F4361014
Alux DB 703

F4361002
Metbrush silver

F4366055
s-bronze matt

F4361013
Alux silbergrau

F4366047
quarzgrau matt

Rezistenţă la încălzire în serie

Fereastra viitorului

Suprafeţele întunecate se încălzesc la soare mai puternic

Împreună cu Institutul RAL şi în strânsă colaborare cu

decât cele deschise la culoare. O realitate care la profilele de

clienţii noştri, noi dezvoltăm permanent caracteristicile

ferestre din PVC joacă un rol în special în ţările meridionale.

foliei noastre pentru profile de fereastră skai® şi contribuim

Căci cu cât mai multă căldură pătrunde în sistem, cu atât

în măsură determinantă la configurarea ferestrei viitorului.

mai instabil devine acesta. Deoarece vrem totuşi să oferim şi

O dată cu noile prevederi privind calitatea şi verificarea se

culori închise şi decoraţiuni de ambient în culori închise, noi

atinge un nou nivel calitativ, deoarece acum este prescrisă o

am dezvoltat tehnologia skai® cool colors. Pigmenţii speciali

expunere minimă la intemperii de 10.000 ore. Foliile noastre

reduc efectul termic al radiaţiei solare din zona apropiată

sunt încă de acum supuse la teste de intemperii timp de

spectrului infraroşu. Datorită acestei tehnologii, cea mai

15.000 ore. Ca dezvoltatori ai tehnologiei skai® cool colors

mare parte a acestei radiaţii nu pătrunde în profil ci este

care obţine rezultate convingătoare suntem deschizători de

reflectată de suprafaţă. Coeficientul de absorbţie a căldurii

drumuri în domeniul rezistenței la încălzire. Am luat astfel

în profil este semnificativ redus, suprafaţa rămâne „cool“

iniţiativa ca această tematică să fie suplimentar introdusă în

şi fereastra îşi păstreză stabil forma. În acest fel skai® cool

catalogul de criterii RAL. Urmărim astfel o abordare unitară

colors prelungeşte durata de viaţă a ferestrei.

la ferestrele viitorului şi din acest motiv ne aflăm într-un

°C

contact strâns şi într-un schimb de informaţii cu producătorii
de adezivi/Primer, de maşini, de folii de protecţie şi de
creioane corectoare. Pentru a transmite un semnal concret,

F4563081
Sheffield Oak light

F4363087
Sheffield Oak brown

F4363086
Sheffield Oak grey

cool tp60
colors

am ridicat la nivel mondial responsabilitatea noastră pentru
deficienţele apărute până la 10 ani. În practică, durata
efectivă de viaţă a foliei de acoperire corespunde încă de pe

Standard

acum cu cea a ferestrei propriu-zise.

