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FASHION COLOURS

Naturální, optimistické, tepající radostí 
a  životem. Takové jsou tyto barvy – pro 
všechny optimisty, pro lidi, které těší žít 
a  experimentovat. Jestli jste člověkem 
s  fantazií, žijete v  souladu s  přírodou 
a  dokážete se radovat každou chvíli, pak 
FASHION COLOURS jsou přesně váš styl.

TOP COLOURS

Barvy, které vám přivedou na mysl surové, 
žulové horské masívy, šlechetný lesk stříbra 
či chladivou eleganci hliníku. Perfektně 
zapadají do moderních interiérů, dodávají 
jim klid, jistotu, rozhodnost a  příchuť 
brilantnosti. Barvy vždy na vrcholu, pro 
všechny, kdo ocení naturálnost a  diskrétní 
krásu stejně jako jednoduchou eleganci.
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BARVY „UVOLNI SVÉ EMOCE“
Každý den nás obklopují barvy. Podněcují naši fantazii, vyvolávají emoce. Svět barev překvapuje a  inspiruje, 
ovlivňuje i takové vjemy jako vůně nebo chuť. Barva v souladu s tvarem je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím 
charakter věci, stejně jako i prostoru, který nás obklopuje. Barva je něčím, co je přímo spojeno s pocity. Cílené 
experimentování s barvami ovlivňuje dobrou náladu i pozitivní cítění a dovoluje navodit neopakující se, jedinečnou 
atmosféru vašeho domova.

Zveme vás k odvážnému výběru některé z 37 barev, rozdělených do čtyř palet – velmi pečlivě jsme je volili tak, aby 
odpovídaly barevnosti existujících moderních doplňků do domácnosti a vybavení interiéru.

VANILLA AND PEPPER

Pokud vám chybí v životě kousek pikantnosti, 
kousíček sladkosti nebo vybrané chutě – 
vyberte některou z  barev palety VANILLA 
and PEPPER. Každá z barev byla inspirována 
přírodní chutí a  vůní, některé z  exotických 
ingrediencí. Každá bude dokonalou inspirací 
a perfektně doplní vámi vytvořený charakter 
interiéru. Tím se váš radiátor stane ideálním 
doplněním vaší nálady, životního stylu a snů.

BLACK AND WHITE

Klasická černá a  bílá. Minimalismus 
a rozhodnost. Bez váhání, bez kompromisů. 
Nejuniverzálnější z barev, perfektně zapadá 
do každého interiéru na základě kontrastů 
a podobnosti. Pro každého, kdo hledá klasiku 
nebo zároveň trochu touží po experimentu. 
Přece jen i obyčejná bílá a černá mají různé 
odstíny. V životě nic není jednoznačné.

NÁVOD NA OBJEDNÁNÍ BAREVNÝCH VARIANT

Pro objednání radiátoru v konkrétní barvě doplňte číslo barvy do kódu výrobku na pozici označenou dvěma 
tečkami.

Příklad 1: Chcete-li si objednat radiátor PULS 480×1380 v barvě Fresh 27, zadáte kód výrobku: RADPUL501427, 
místo posledních dvou teček zadáte číslo barvy.

Příklad 2: Chcete-li objednat radiátor Tower 600×1800 ve dvoubarevné kombinaci např. Carbon 13 (barva žebra ..) 
/ White pepper 41 (barva těla ..), zadáte kód výrobku RADTOW60181341, místo posledních čtyř teček zadáte čísla 
barev.

BAREVNÉ PROVEDENÍ RADIÁTORŮ


