KULÖRGUIDE

Kulörer till utvändig aluminiumbeklädnad
Classic Alu Collection, tolv kulörer som standard utan pristillägg

Standardvit
NCS-S 0502 Y

Klar vit
NCS-S 0500 N

Ren vit *
RAL 9010

Firgrön
RAL 6009

Olivgrön
RAL 6003

Brunröd
RAL 3011

Signalgrå
RAL 7004

Basaltgrå
RAL 7012

Silver
RAL 9006

Brun
RAL 8017

Brun **
SW802D

Svart *
RAL 9005

Standardglans 80 (blank)
* Glans 30 (matt)
** Pulverlack i anodiserat utseende (amber)
Observera att garanti ej lämnas på kulörernas färgbeständighet. Ej heller på eventuella skador som uppstått till följd av ökad värmeabsorption.

Anodisering mot pristillägg
Kulörprovers tryckfärger är endast vägledande och
kan avvika mot produkterna.

Naturanodiserad
aluminium

Garantin omfattar ej ljusbeständighet för annan kulör
än vit, ej heller skador som uppstått genom ökad
värmeabsorption.
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Forts. utvändig aluminiumbeklädnad
Collection Structura och Futura, mot pristillägg
Ett urval av kulörer framtagna för att avspegla gällande
färgtrender. Två kulörkollektioner; Structura har en yta med
struktur och Futura har en yta med både struktur och i vissa
fall metallic utseende. Kulörenerna i Futura sortimentet har en
bättre kulörbeständighet i väderutsatta lägen. Kulörerna beställs för fönstrets aluminiumklädda utsida mot pristillägg.
Se nyanser i pdf för respektive kollektion på elitfonster.se.
Observera att spröjsens insida lackas i utsidans kulör.

Aluminiumbelagd utsida
Vid aluminiumbelagd utsida har fönstret mot fasadsidan
en beklädnad av tålig aluminium som skyddar trädelarna
och förlänger fönstrets livslängd. Utsidan är så gott som
underhållsfri. En avtorkning är vanligtvis det enda som behövs för att hålla fönstret snyggt.

NCS-S och RAL-kulörer
Valfri färg på aluminiumbelagd utsida ur
NCS-S / RAL skalorna som tillval,mot pristillägg.

Beklädd utvändigt med strängpressade aluminiumprofiler. Pulverlackat i kulör vit NCS-S 0502Y, glansvärde 80
om ej annat anges vid beställning.
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Ädelträ till insidan på aluminiumbeklädda fönster
Invändigt massivt klarlackat ädelträ mot pristillägg
Viktigt! Insida i ädelträ:
Ask

• Insida i ädelträ erbjuds inte till Elitfönster Retro..
• Fönstrens inre halva tillverkas av massivt klarlackat ädelträ.

Björk

• Insida i ädelträ tillverkas i flerluft endast som sidhängda
fönster.
• Altandörrar med insida i ädelträ tillverkas endast i helglas 		
eller med glasad underdel.

Ek

• Altandörrar med insida i ädelträ levereras med tröskel i ek.
• Tillverkas ej med 2-glas isolerruta eller i kombinationer
(exv öppningsbart/fast).

Valnöt
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Färg och lasyrer till träfönster
Classic Wood Collection, fem kulörer som standard utan pristillägg

Standardvit
NCS-S 0502 Y

Teak, lasyr

Ek, lasyr

Nötbrun, lasyr

Brunsvart, lasyr

Vi laserar på fingerskarvat ämne. Solida ämnen som tillval.

Aluminiumbeklädda produkter har som standard, dvs utan pristillägg, insida täckmålad i vitt. Lasyrerna teak, ek, nötbrun eller brunsvart är också standard *.
Ange vilken färg/lasyr som önskas när du beställer dina fönster.
Träfönster levereras med färg/lasyr enligt ovan på både in- och utsida och finns dessutom i obehandlat utförande.
* Standard kan variera mellan olika försäljningsställen

NCS-S och RAL-kulörer
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Valfri färg på träytor ur NCS-S / RAL skalorna
som tillval,mot pristillägg.

Inwido Försäljning AB, Honnörsgatan 2, 352 36 Växjö
Tel: 010-451 48 00, info@inwido.se
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