
 

Цветове за Inoutic прозорци / Обширната цветова палитра включва 40 уникални 
цвята, дървесни декори, ламинирани фолиа с наподобяваща перли структура или 
алуминиев изглед. Възможните алуминиеви облицовки предлагат практически 
неограничен избор на цветове. 

Цветова система Inoutic / Индивидуални 
цветове за дограми, удовлетворяващи 
вкуса на всекиго 
Тонираните стъкла и врати подчертават характеристиките на дизайна и имат решаващо 
въздействие върху фасадата. Широкият избор на Inoutic цветове на дограмите предлага 
практически неограничени възможности за дизайн и подчертава по-дълбоко разбиране 
за традиционна и съвременна архитектура. В частни или търговски проекти за нови 
сгради или ремонт характерният изглед на всяка фасада може да бъде индивидуално 
проектиран или подчертан с цветовата концепция. Цветни фолиа се прилагат от едната 
или от двете страни. Можете да комбинирате нашите цветове по много различни 
начини и дори да дадете на дограмите ви различен изглед отвън и отвътре. 
 
Високото качество и изключително трайните ламинирани фолиа отговарят на най-
високите изисквания за дизайн и качество. Дори години по-късно цветовете остават 
също толкова ярки, както са били на първия ден. Ламинираните фолиа са лесни за 
поддръжка и изключително устойчиви на температури и UV. Цветовете са на 
разположение за профили за дограми, ролетни щори, повдигащи се и плъзгащи се 
врати, както и за входни врати. 
 



Нашите цветове са подредени в групи според архитектурните стилове с цел улесняване 
на избора на цвят за вашите специфични нужди. 

Архитектурни цветове* 

 
Алуминиевият и металният изглед на premium цветовете Titanium Plus акцентира 
модерния характер на частните домове и търговските сгради.   
* Не е за системата Arcade и NL 71 

Класически цветове 

 
Елегантните зърнено-дървесинни фолиа, предлагани в различни цветове, отлично 
подхождат на архитектурата на търговския и частен дизайн. 

Вечни цветове 

 
Деликатните цветни сенки на зърнено-дървесинните завършеци в комбинация с 
вечните цветови нюанси придават на фасадата специален усет. 
 
 
 
 



Традиционни цветове 

 
Естествените оттенъци на цветовете на зърнено-дървесинните дизайни се съчетават 
перфектно както с традиционните, така и със съвременните архитектурни стилове. 

Тенденциозни цветове 

 
Смекчените и стилни сиви тонове се отличават с елегантна перлена структура, 
налагайки изискан акцент върху архитектурния проект. 
 


