
Passion for wood

NEVER ENDING  
IMPRESSIONS

FASCINATING WORLD OF 
COLOUR  - WITH OUR 
COLLECTION OF 
TRANSPARENT COLOUR 
TONES

ELBŰVÖLŐ, SZÍNES VILÁG - 
ÁTTETSZŐ SZÍNKOLLEKCIÓNKKAL

Magyarországi forgalmazó



A világ színek nélkül elképzelhetetlen. Az AkzoNobel és és a Sikkens Wood 
Coatings napról napra azon dolgozik, hogy folyamatosan biztosítsa a színek 
ragyogását és szépségét - innovatív fabeonatok gyártásával minden fából készült 
szerkezethez. Bevonataink megőrzik a fa természetes szépségét és meghitt 
hangulatot varázsolnak. Never Ending Impressions kollekciónkkal olyan különleges 
palettát kínálunk, mely lehetőséget biztosít számtalan ötlet megvalósításához.

Attraktív paletta - a színes 
vilégért

A Sikkens Wood Coatings fejlesztési tapasztalataival világszerte képviselteti magát. Fából készült 
szerkezetekhez fejlesztjük termékeinket a legmagasabb elvárásoknak megfelelően. Termékeink 
magas szintű védelmet biztosítanak kivételes igényeknek megfelelően is, az  egyszerű használat és  
hatékonyság pedig ökológiai megfelelélles párosul.

További információkért kérjük, látogasson el weboldalunkra: 
www.sikkens-wood-coatings.com

Never Ending Impressions collekciónkat a trendek változásai szerint folyamatosan 
fejlesztjük, szorosan együttműködve ügyfeleinkkel. A szerénytől az igazán élénk 
színekig ajánlunk elbűvölő, kreatív skálát, harmonikus, kiegyensúlyozott színvilággal. 
Minden fából készült, korlátozottan mérettartó és nem mérattartó szerkezethez-  
beleértve a méltán népszerű, magas minőségű fa- alumínium kombinációt- 
megalkottuk az ideális színeket. Ezek az előnyök nagyobb megrendelőinket - mint a 
Walt Disney, vagy a Mc Donalds - is meggyőzték.



A world without colours is unimaginable. The AkzoNobel brand Sikkens 
Wood Coatings works every day to ensure that these colours blaze  
beautifully and permanently – with our consistently innovative surface  
coatings for wooden components. They preserve the natural aspect of  
the wood and, at the same time, ensure a comfortable atmosphere.  
With our Never Ending Impressions collection we offer a unique range of 
colours, which open up countless design possibilities.

An attractive range –
for a colourful world

Sikkens Wood Coatings stands for know-how and development expertise around the 
world. We make the highest demands of our coating systems for wooden components: 
a high level of protection even under exceptional demands, simple processing and a 
sophisticated combination of effectiveness and ecological compatibility. All this in  
colours that underline the natural beauty of the wood and light up the world.

We are always developing our Never Ending Impressions to suit changes in tastes and 
in close cooperation with our customers. From unobtrusive to animated, it offers a 
 fascinating creative scope with its harmoniously balanced colours. For all semi-stable 
and non-stable wooden components – and also for the rightly popular windows with 
the high-quality material combination of wood and aluminium – creating the ideal  
colour. These benefits have also convinced major customers such as Walt Disney and 
McDonald‘s.

For more information, please visit our website:
www.sikkens-wood-coatings.com



NEVER ENDING IMPRESSIONS
An overview of the benefits of the Never Ending Impressions  
collection:

• large range of colours with unique, intensive colours
• colours are harmoniously matched to one another
• available worldwide
•  continuous development according to changing tastes

and in coordination with our customers
• the right colours for wooden aluminium windows, too

Savanna Gold Satin

Apricot Mystic Purple

Light Tundra Natural Wool

A Never Ending Impressions kollekció előnyeinek áttekintése:

• Egyedi, intenzív színek széles skálája
• Egymással harmonizáló színek
• Világszerte elérhető
• A kollekciót a trendek változásait követve, ügyfeleinkkel 

együttműködve  folyamatosan fejlesztjük.
• A színek használhatók fa-alumínium kivitelű ablakokhoz is. 



Raw Mountain

Cinnamon Rock

Concrete Grey Almond

Ochre

Red Earth Wengé



Pure Taupe Graphite

Sepia Dark Night

Urban Blue Mandarin

Sandstone Morning Mist



Light Coral Charcoal

Chestnut Lavender

Ultramarine Blue Shadow

Smaragd Green Purper



Café Latté Fine Clay

Khaki Forest Green

Rich Saffron Pumpkin

Greige Green Hill



Mineral Grey

Vanilla Ginger

Straw

Bamboo

Oyster Ivory

A színek változhatnak, a nyomtatás módjától függően. Az itt látható áttetsző színeket 
lucfenyőn mutatjuk be.
The colours listed here may vary. Discrepancies are due to printing proces-
ses. The colours were applied translucently to the spruce timber species.

*
Teljes kültéri ablak és ajtószerkezetekhez, melyek fokozottan ki vannak téve az időjárás 
hatásainak, olyan színkollekcióinkat ajánljuk, mint a Joinery Color Classics, illetve a 
RUBBOL® termékek, melyek extra védelmet nyújtanak. 

*  For complete exterior wooden windows and doors exposed to weathering,
we offer collections like Joinery Color Classics and the RUBBOL® Collection, 
which assure excellent protection. 





Sea Green Indigo

Royal Red Petrol Blue

Lemon

Cream

Tan

Sienna
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Passion for wood

Magyarországi forgalmazó 
https://ferme.hu/
Cím:
2051. Biatorbágy, Tormásrét u. 4. 
E-mail:
bia@ferme.hu
Tel.: (23) 530-531
Mob.: (30) 664-0062; (30) 901-3325 




