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HDH13 
tmavohnedá

DREVODEKOR-FARBY***

Pre rôzne materiály rámov a krídiel 
dverí existuje prislúchajúci výber 
farieb. 

Prosím všimnite si, že každú farbu 
nie je možné použiť pre každé dvere 
príp. rám alebo krídlo dverí. 

V dôsledku tlače a výrobnotech-
nického zobrazenia môžu vzniknúť 
odchýlky vo farbe a štruktúre medzi 
vyobrazením v katalógu a originálny-
mi výrobkami. 

Váš Internorm [1st] window partner 
Vám rád poradí a ukáže originálne 
farebné vzorkovníky.

Vysoko odolné voči poveternostným vply-
vom, okrem M916 (fasádna kvalita).

Intenzívny farebný vzhľad, napriek tomu možné 
farebné odchýlky.  

HDH-farby vykazujú živý vzhľad dreva vďaka 
nanášaniu vrstiev farby, avšak môžu vzniknúť 
farebné odchýlky.

Pre povrchové úpravy HM (štandardná farba 
vysoko odolná poveternostným vplyvom), HF 
(jemná štruktúra vysoko odolná poveternost-
ným vplyvom), HFM (jemná metalická štruktúra 
vysoko odolná poveternostným vplyvom) a HDH 
(drevodekor farby vysoko odolné poveternost-
ným vplyvom) sa používa špeciálne práškové 
nanášanie. 

*

**

***

****

VONKAJŠIE & VNÚTORNÉ FARBY

KOLEKCIA HLINÍK

SD-FARBY
SD03

umelecký 
betón

SD04
vysoký lesk - 

čierna

SD02
oliva

SD01
dubový koreň

VONKAJŠIE FARBY

ŠPECIÁLNE FARBY

Množstvo stvárnení ponúka
Internorm RAL-farebný program.

ANTIKORA-FARBY
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Povrchy & farby

HM605M916

HM906HM704

HM803HM113

HM735

HM907HM716

HM768 HM304HM817

Pre rôzne materiály rámov a krídiel 
dverí existuje prislúchajúci výber 
farieb. 

Prosím všimnite si, že každú farbu 
nie je možné použiť pre každé dvere 
príp. rám alebo krídlo dverí.  

V dôsledku tlače a výrobnotech-
nického zobrazenia môžu vzniknúť 
odchýlky vo farbe a štruktúre medzi 
vyobrazením v katalógu a originálny-
mi výrobkami. 

Váš Internorm [1st] window partner 
Vám rád poradí a ukáže originálne 
farebné vzorkovníky.

Vysoko odolné voči poveternostným vply-
vom, okrem M916 (fasádna kvalita).

Intenzívny farebný vzhľad, napriek tomu možné 
farebné odchýlky.  

HDH-farby vykazujú živý vzhľad dreva vďaka 
nanášaniu vrstiev farby, avšak môžu vzniknúť 
farebné odchýlky.

Pre povrchové úpravy HM (štandardná farba 
vysoko odolná poveternostným vplyvom), HF 
(jemná štruktúra vysoko odolná poveternost-
ným vplyvom), HFM (jemná metalická štruktúra 
vysoko odolná poveternostným vplyvom) a HDH 
(drevodekor farby) vysoko odolné poveternost-
ným vplyvom) sa používa špeciálne práškové 
nanášanie. 
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DREVODEKOR-FARBY***

ŠPECIÁLNE FARBY
Množstvo stvárnení ponúka
Internorm RAL-farebný program.
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DREVO-ŠTANDARDNÉ FARBY
SMREKOVEC LAZÚROVANÉ

LA600 LA601 LA602LA603
 česaný

DREVO-ŠTANDARDNÉ FARBY ESCHE
ES800  

biely jaseň

DREVO-ŠTANDARDNÉ FARBY DUB
EI702  

dub  
orechovohnedý

EI703 
dub biely

EI704  
dub prírodný 

česaný

EI705
dub Vintage

EI700  
dub prírodný

EI701 
dub šedý

VONKAJŠIE FARBY VNÚTORNÉ FARBY

DM03
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METALICKÉ FARBY
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KOLEKCIA DREVO/HLINÍK


