
Interpon D2015
Précis Ultra Matt
Nereflexní a mimořádně odolné
práškové barvy

Vaše fantazie začíná u našeho povrchu!



Když navrhujete, chcete vytvořit něco výjimečného. Chcete, aby vaše budovy byly moderní, odlišovaly se a vytvářely trvalé dědictví.  
Interpon Précis Ultra Matt vám umožní poskytnout ultra matným povrchům záblesk brilantnosti a zářivosti, vytvořit povrchy, které na sobě 
nechají tančit světlo, a představit si budovy, které inspirují. 

Nový Interpon Précis Ultra Matt vytváří efekt jemné slídy, který transformuje vzhled nereflexních povrchů podle toho, jak se na nich odráží 
světlo. A díky mimořádné odolnosti, která je doplněna 25letou zárukou, mohou nyní architekti poskytovat svým výtvorům nejvyšší míru 
ochrany a nejlepší kvalitu povrchové úpravy.

Hlavní výhody 

Udržitelná volba 

Komunita architektů požaduje zelenější a bezpečnější svět. Stejně jako vy. Proto se můžete spolehnout na Interpon jako na výjimečného 
umělce. Interpon Précis Ultra Matt, doplněný prohlášením o ekologickém produktu (EPD), které potvrzuje udržitelnost vlastností produktu 
během jeho životního cyklu, poskytuje nejen úžasný vzhled, ale pomáhá rovněž vytvářet udržitelnou budoucnost. 

Realizace představivosti

Vaše představivost nezná hranic. A neměly by je mít ani produkty, 
které používáte. Nejen, že Interpon Précis Ultra Matt vytváří nový 
svět možností pro ultra matné povrchy, ale přichází také s inspirativní 
řadou moderních základních a metalických odstínů. 

Skvělý vzhled, který vydrží

Díky mimořádné odolnosti doplněné 25letou zárukou, výrazně 
vyššímu zachování lesku, barevné stálosti a integritě filmu si můžete 
být jisti, že vaše budovy zůstanou symboly kreativity a zářivosti i 
dlouho do budoucna. 

Řada Interpon Précis Ultra Matt umožňuje architektům uvolnit nový 
a vzrušující potenciál ve světě architektonického designu a přináší 
spoustu dalších výhod.

Vlastnosti Výhody 

Mimořádná odolnost, barevná stálost a vynikající zachování lesku

Estetická a funkční ochrana zajišťující, že budovy dokážou odolat 
zkoušce času 

Ochrana proti povětrnostním vlivům

Řada moderních povrchových úprav Skvělý vzhled 

Prohlášení o ekologickém produktu (EPD) 
Pomáhá budovám dosáhnout předních úrovní certifikací 
udržitelnosti, jako jsou LEED a BREEAM

Interpon D2015 Précis Ultra Matt

Nereflexní a mimořádně odolné 
práškové barvy

Promluvte si s místním zástupcem, abyste se dozvěděli více o tom, co vám může Précis Ultra Matt přinést. 



Odstíny jsou pouze orientační. Skutečný produkt se může mírně lišit.

Tmavé šampaňské 21
Y2M38I

Středně šedá C37
Y2M29I

Tmavě modrošedá 28
Y2M37I

Bílá 16
Y2M35I

Tmavě šedá C38
Y2M32I

Černá 05
Y2M33I

Stříbrná C01
Y2M34I

Světle šedá C36
Y2M31I

Jasně bronzová C32
Y2M39I

Střední bronzová C33
Y2M26I

Tmavá bronzová C34
Y2M30I

Světlá bronzová C31
Y2M25I

Černá C35
Y2M36I

Technická specifikace
Interpon Précis Ultra Matt splňující požadavky 
Qualicoat Class 2 si uchová vzhled dlouhodobě, 
protože byl vyvinut tak, aby vydržel 5 let v 
podmínkách jižní Floridy bez zásadních změn 
barvy nebo úrovně lesku.



Prohlášení o ekologické produkci
EPD® je certifikovaná ekologická stopa;  
náš závazek k udržitelnosti.

Aplikace Interpon Design

Vytvořena speciálně pro architekty 
a projektanty

Vaše fantazie začíná u našeho povrchu!

Sledujte nás
Práškové barvy od AkzoNobel

Již přes 200 let jsme průkopníky ve světě 
možností, jak vdechnout povrchům život. Jsme 
odborníky na výrobu nátěrů a je velká šance, že se 
právě nacházíte jen pár metrů od jednoho z našich 
produktů. Našemu prvotřídnímu portfoliu značek – 
včetně značek Dulux, International, Sikkens a 
Interpon – důvěřují zákazníci po celém světě. 
Působíme ve více než 150 zemích a usilujeme o 
to, abychom se stali světovým lídrem v oboru. 
Něco takového zřejmě očekáváte od nejdéle 
působící společnosti v oblasti barev, která vyvíjí 
produkty pro budoucnost již více než dvě století.

Více informací naleznete na stránkách www.
akzonobel.com a www.interpon.com

Veškeré dodávané produkty a technické 
poradenství podléhají standardním prodejním 
podmínkám dodavatelské společnosti AkzoNobel. 
Copyright ©2021 Akzo Nobel Powder Coatings 
Ltd. Interpon je registrovaná ochranná známka 
společnosti AkzoNobel.
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architectural.interpon.com

Promluvte si s místním zástupcem nebo se obraťte na 
interpon.info@akzonobel.com, abyste si mohli objednat vzorky a 
dozvědět se více o tom, co vám může Interpon D2015 Précis Ultra 
Matt přinést. 


