
ALUKON RAL- Kolekcja kolorów
w błyszczącej, matowej i strukturalnej powłoce lakierniczej

Wysoka jakość pod względem powierzchni
Wszystkie powierzchnie aluminiowe są trwałe, łatwe do czyszczenia i kompatybilne pod kątem koloru z fasadą. 
Posiadają bardzo dobrą odporność na światło i warunki atmosferyczne. Nasze produkty są lakierowane w 
zakładzie głownym w pożądanych kolorach i powierzchniach.
Wysoka jakość lakieru - Made in Germany.

Wszystkie pozostałe kolory z palety RAL, jak również gięte skrzynki, gotowe elementy z gietą 
skrzynką w kolorze RAL, wszystkie tłoczone (ekstrudowane) profile roletowe i bramowe a także 
gotowe pancerze są wyłączone z powyższej oferty specjalnej. Odpowiednie ceny i dopłaty mogą 
Państwo odnaleźć w naszym katalogu produktów/cenniku. 

Techniczne zmiany zastrzeżone. Stan z 03/2022 pl.Ze względu na druk możliwe są widoczne róznice w odcieniach kolorów.
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RÓŻNORODNOŚĆ KOLORÓW  ALUKON
DLA WSZYSTKICH PRODUKTÓW ALUMINIOWYCH LAKIEROWANYCH  PROSZKOWO 

ALUKON Kolory 
standardowe
Szczegółowe informacje 
w naszych cennikach

Kolekcja kolorów 
RAL Classic K7 
w połysku

Specjalne kolory i kolory związane 
z producentem
w zależności od dostępności

ALUKON RAL- Kolekcja kolorów
w błyszczącej, matowej i strukturalnej powłoce 
lakierniczej

* Przy zastosowaniu matowej powierzchni uzyskujemy wysoką 
odporność na działanie czynników atmosferycznych

RAL 1015
kość słoniowa

RAL 3004*
purpurowy

RAL 3005
bordo

RAL 5011 
stalowo-niebieski

RAL 6005*
zieleń mchu

RAL 7012*
basaltowo-szary

RAL 8003*
brąz gliniasty

RAL 6009
zieleń jodłowa

6768* brązowy
matowy oraz 
strukturalny

RAL 7001
srebrno-szary

RAL 7004*
szary

RAL 7015
łupkowo-szary

RAL 7016*
antracytowo-szary

RAL 7021
czarno-szary 

RAL 7035*
świetlisto-szary

RAL 7037
pyłowo-szary

RAL 8001*
brunatno żółty brąz

RAL 8017*
czekoladowy brąz 

RAL 9001
kremowo-biały

RAL 9006
białe aluminium

RAL 9007
szary aluminium

RAL 9010
czysta biel

RAL 9016
biały

RAL 7038
agat szary

RAL 7039
kwarc szary

RAL 7022
umbra-szary

RAL 8007
brąz jeleni

RAL 8019*
szary brąz

RAL 8022
czarny brąz

DB 703 
matowy i strukturalny

RAL 9005
głęboka czerń


