www.decco.eu

ls
i
fo

s
r
u
o
l
o
c

Nie od dziś wiadomo, że profil oklejony folią
dekoracyjną jest znacznie bardziej podatny na nagrzewanie. Szczególnie ciemne kolory prowadzą do ekstremalnych różnic temperatury na powierzchni i wewnątrz
profilu. Efektem jest nierównomierne rozszerzanie się
profilu prowadzące do jego deformacji, a w dłuższym
okresie do zmiany geometrii skrzydła i zmniejszenia
szczelności całego zespołu skrzydło - rama.

It is widely known that a section covered with a decorative foil is much more susceptible to heating. Particularly dark colours trigger extreme temperature differences on the surface and inside the section. The final
result is an uneven expansion of the section leading to
its deformation and, in the long run to change the geometry of the window sash and reduction of tightness
of the complete sash – frame assembly.

Dzięki zastosowaniu nowatorskich pigmentów, powierzchnia nawet najbardziej “ciepłochłonnych” folii
jak mahoń, czy antracyt nie jest w stanie nagrzać się
do temperatury przy której profil PVC zaczyna się
odkształcać. Efektem jest całkowite wyeliminowanie
naprężeń mogących spowodować trwałe uszkodzenie
geometrii profilu okiennego.

Thanks to the use of innovative pigments, the surface
of even the most “heat absorptive” foils like mahogany,
or anthracite can not warm to a temperature at which
starts the deformation of the PVC section. The final
effect is absolute elimination of stresses that may cause
permanent damage to the geometry of the window section.

Folie profilowe “Life Like”,w kilku zasadniczych aspektach stanowią prawdziwy przełom w dziedzinie
okleinowania
profili
okiennych
foliami
PVC.
Przede wszystkim zmieniono strukturę budowy
folii, uzyskując w ten sposób rodukt wyjątkowo “elastyczny” w obróbce, umożliwiający dokładne wypełnienie
nawet najbardziej ciasnych zagłębień.

The “Life Like” section foils – in several fundamental aspects - represent a true breakthrough in the veneering
of PVC window sections with the use of PVC foil: First
of all, the foil structure has been changed, thus obtaining
a very “flexible” processing product, allowing accurate
filling of even the most narrow hollows.

Jednocześnie całkowicie zlikwidowano tendencję do
wtórnego kurczenia się folii (tzw. efektu pamięciowego),
eliminując w ten sposób możliwość odklejania się folii
na wąskich krawędziach i w ostrych kątach profilu.
Lakier hydrofobowy w połączeniu z odpowiednio
ukształtowanymi zagłębieniami w strukturze powierzchni powoduje, że woda i naturalne zanieczyszczenia
dużo łatwiej i niejako samoczynnie usuwane są z powierzchni profilu.
Folie “Life Like” oferowane są w nowych dekorach,
dobranych przez najlepszych mistrzów wzornictwa. Ich
charakterystyczną cechą jest niezwykłe podobieństwo
do naturalnego drewna, co w połączeniu ze stale
rozszerzaną gamą kolorystyczną daje kreatywnym projektantom naprawdę szerokie pole do popisu. Matowy lakier
oraz delikatna, niezwykle naturalna struktura powierzchni folii, powodują, że profil po oklejeniu jest trudny
do odróżnienia od profilu drewnianego.

At the same time the tendency to secondary shrinkage
of the foil (so-called memory effect) has been eliminated,
because of that the possibility of separation of film on
the narrow edges and sharp corners of the section has
been eliminated too. The hydrophobic varnish in combination with suitably shaped hollows on the surface
structure causes that water and natural pollutants are
removed from the surface of the section much easier
and almost automatically.
The “Life Like” foils are offered with the new decors, selected by the best masters of design. Their characteristic
feature is a remarkable similarity to the natural wood
and with combination with constantly expanded range
of colours, gives really wide range of possibilities to creative designers. Matte varnish and delicate, very natural
structure of the foil surface, cause that it is difficult to
distinguish the section after veneering from the wood
section.

Golden oak 08

Nut 05

Mahagony 09

standard:

Dark oak 04

standard:

Water oak 06

Coal grey 032 (5003)

Quartz grey 031 (5002)

Natural oak 75

standard Plus:

Winchester 076

Southen oak 65

Oregon 2053

Warm grey 066

Creme white 030 (5015)

standard Plus:

Quartz grey sand 061

Dark green 033 (5021)

Coal grey sand 062

Brown 034 (07)

Walnuss kolonial 054 (3062)

premium:

Cherry amaretto 053 (2043)

Noce sorrento balsamico 052 (2042)

Teak terra 050 (3051)

Noce sorrento natur 051 (2041)

premium:

Metbrush silver 056 (1002)

Pale grey sand 067

Rubinrot 5013

Walnuss terra 055 (3059)

Blattgruen 5014

