RAL 9016 [01]

S26 [09]

RAL 9018 [14]

S31 [25]

SNĚHOVĚ BÍLÁ / SNOW WHITE

LIMETKA
LIME

PAPYRUS
PAPYRUS

ŠAMPAŇ
CHAMPAGNE
■ METALLIC ■

S09 [68]

RAL 6021 [06]

S29 [23]

S08 [67]

SNĚHOVĚ BÍLÁ
SNOW WHITE
■ TEXTURE ■

LIPOVÁ ZELEŇ
LINDEN GREEN

AKVAMARÍN
AQUAMARINE
■ METALLIC ■

SLONOVÁ KOST
IVORY
■ TEXTURE ■

RAL 9001 [04]

S27 [21]

RAL 5014 [07]

S13 [72]

SLONOVÁ KOST
IVORY

KHAKI
KHAKI
■ TEXTURE ■

HOLUBÍ MODŘ
PIGEON BLUE

PÍSKOVEC
SANDSTONE
■ TEXTURE ■

RAL 9005 [19]

S28 [22]

S30 [24]

S33 [27]

ČERNÁ
BLACK

ZLATÁ OLIVA
GOLD OLIVE
■ TEXTURE ■

SAFÍR
SAPPHIRE
■ TEXTURE ■

LÁVOVÝ POPEL
LAVA ASH
■ TEXTURE ■

S41 [88]
ANTIBAKTERIAL / ANTIBACTERIAL

RAL 3002 [08]

S20 [84]

[80]

S38 [50]

OHNIVÁ ČERVEŇ
FIERY RED

BEZBARVÝ LAK
TRANSPARENT PAINT

CHROM
CHROME

TMAVĚ ŠEDÁ
DARK GREY
■ TEXTURE ■

S32 [26]

S19 [83]

[81]

S40 [51]

RŮŽOVÝ KORÁL
PINK CORAL
■ TEXTURE ■

MOSAZ
BRASS
■ METALLIC ■

NEREZ
STAINLESS STEEL

ČERNÝ SAMET
BLACK VELVET
■ MATT ■

S34 [28]

S36 [48]

S05 [64]

S02 [61]

RUBÍN
RUBY

ANTICKÉ ZLATO
ANTIQUE GOLD
■ METALLIC ■

STŘÍBRO
SILVER
■ METALLIC ■

ANTRACIT
ANTHRACITE
■ METALLIC ■

S35 [29]

S03 [62]

S37 [49]

S10 [69]

SKOŘICE
CINNAMON
■ TEXTURE ■

MĚĎ
COPPER
■ METALLIC ■

SVĚTLE ŠEDÁ
LIGHT GREY
■ TEXTURE ■

BŘIDLICE
SLATE
■ TEXTURE ■

VZORNÍK BAREV ISAN
ISAN COLOUR PALETTE
ISAN představuje vzorník barev odrážející nejnovější trendy v interiérovém designu.
ISAN presents a new colour palette reflecting the latest trends in interior design.
Přinášíme žádané povrchové úpravy jako je struktura, metalíza nebo mat.
Bringing up-to-date surface treatments such as structure, metallic, or a matt.
Vedle lakovaných povrchů nabízíme také galvanické pokovení chrom a zpracování z ušlechtilé
kartáčované nerezavějící oceli.
Next to the painted surfaces, we also oﬀer galvanic plating of chrome and the processing
of noble brushed stainless steel.
Používáme vysoce kvalitní, zdravotně a ekologicky nezávadné práškové vypalovací barvy.
Using high quality, non-toxic and ecologically-friendly powder baking paints.
Nabídka obsahuje „funkční“ barvy s vysokou přidanou hodnotou - např. antibakteriální úprava
v bílé barvě RAL 9016 určená do vnitřních prostor.
Our oﬀer contains a „functional“ colours with high added value – such as an antibacterial finish
designed for internal spaces. Antibacterial paint is oﬀered in the white RAL 9016.
Nabízíme také vysoce moderní industriální úpravu s ošetřením tělesa pouze bezbarvým lakem.
We also oﬀer a highly modern industrial finish with a treatment of the body with only a transparent
paint.

· Barevná škála platí pro výrobky do délky 3 m.
· The colour list is valid for the products up to 3 m.
· [XX] Kód barvy pro objednání
· [XX] How to order the colour [code]
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Kromě uvedených odstínů dodáváme radiátory lakované do barev ze vzorníku RAL,
nebo dle individuálního výběru.
In addition to the colours listed, we supply radiators painted in colours from the RAL range,
or according to individual choice.

