
NEVER ENDING IMPRESSIONS
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COLOUR THE WORLD 
OF YOUR CUSTOMERS.

SZÍNEZD KI 
ÜGYFELEID VILÁGÁT

Magyarországi 
forgalmazó: 



Sienna Cream Oyster Ivory Mineral Grey Straw Vanilla Ginger BambooTan

NATURALLY BEAUTIFUL WOOD-ALUMINIUM-WINDOWS*... TERMÉSZETES SZÉPSÉGŰ FA-ALUMÍNIUM ABLAKOK* …
Wood and aluminium are a strong team: wood takes on the static function, and aluminium protects against 
weathering influences. Together they both stand for the highest quality, high inherent  stability, long lasting 
durability and attractive aesthetics. Thanks to these impressive properties, they enjoy ever increasing  
popularity and esteem. 

The optimum material combination of wood-aluminium-windows allows us to offer you attractive Colour 
 shades. The ten Colour shades shown below are a selection for wood-aluminium-windows, taken from our 
unique translucent Never Ending Impressions collection.

Let yourself be inspired and bring more Colour into your customers’ worlds!

A fa és az alumínium jó csapat: a fa statikus funkciót tölt be, az alumínium pedig védi az 
időjárás hatásaitól. Mindkettő a legmagasabb minőséget, stabilitást,  tartósságot és az 
esztétikus külsőt képviseli,- melynek köszönhetően egyre növekvő népszerűségnek és 
tiszteletnek örvendenek.
A fa-alumínium ablakok optimális anyagkombinációja lehetővé teszi, hogy csodás 
színválasztékot  kínáljunk hozzá.
Az alább bemutatott tíz színárnyalat fa-alumínium ablakokra vonatkozik, amelyeket 
egyedülálló áttetsző Never Ending Impressions kollekciónkból vettünk át.
Inspirálódj, és hozz még több színt ügyfeleid világába!

*  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. 

 *  Herkömmliche Holzfenster und -türen 
benötigen einen besonderen Schutz 
gegen Witterungseinflüsse. Hierfür sind 
unsere Kollektionen Joinery Color Classic
und RUBBOL® bestens geeignet.



Interpon is an AkzoNobel Powder Coatings brand.
As the globally leading supplier of powder coatings,
Interpon offers effective coating solutions for 
wood-aluminium-windows.

This gives you long-lasting protection for your
windows.

www.interpon.com 

FOR MORE PROTECTION NAGYOBB VÉDELEM 
Az Interpon egy AkzoNobel Powder Coatings 
márka, a por állagú bevonatok világszerte vezető 
szállítója, mely hatékony megoldásokat kínál fa-
alumínium ablakokhoz, és hosszú távú védelmet 
nyújt az ablakai számára.

www.interpon.com 

The highest quality
presented in Colour –
wood-aluminium-windows. 

A legjobb minőségű 
színes fa-alumínium 
ablakok.

WOOD-ALUMINIUM-SELECTION* FA-ALUMÍNIUM VÁLOGATÁS*



… WITH SELECTED COLOURS FROM 
THE NEVER ENDING IMPRESSIONS
Our Never Ending Impressions collection, developed in the AkzoNobel Aesthetic Center, shows the entire
spectrum of Colours harmoniously matched with one another, from decent to vivid expressiveness. This
also convinced our major customers Walt Disney and McDonald’s.

...A NEVER ENDING IMPRESSIONS 
VÁLOGATOTT SZÍNEIVEL
Never Ending Impressions kollekciónkat az Akzo Nobel Esztétikai Központ fejlesztette. 
Egymással harmonizáló színek széles spektrumát tartalmazza a visszafogottól az 
egészen élénk színekig. A kollekció meggyőzte legnagyobb ügyfeleinket is, a Walt 
Disneyt és a McDonald's-ot.

WOOD-ALUMINIUM-SELECTION*     Fa- alumínium válogatás

Red EarthLight Tundra Natural Wool Raw Mountain OchreMystic Purple Forest Green Rich Saffron Pumpkin

Savanna Apricot Rock Concrete Grey Almond Café Latté Fine Clay KhakiGold Satin



The Colours listed here may vary. Discrepancies are due to printing processes. The Colours were applied translucently to the spruce timber species.
Az itt látható színek a nyomtatástól függően eltérőek lehetnek. A színeket átttetsző formában lucfenyőn alkalmaztuk.

Petrol BlueLavender Ultramarine Blue Shadow Pure Taupe Graphite IndigoSepia Royal Red

Smaragd Green Purper Cinnamon Dark Night Urban Blue

Sandstone Morning MistWengé Greige Green Hill Sea GreenLight Coral Characol Chestnut

Mandarin Lemon



Passion for wood

AkzoNobel creates everyday essentials to make people‘s lives more liveable and inspiring. As a leading global paints and coatings company and a major producer  
of specialty chemicals, we supply essential ingredients, essential protection and essential color to industries and consumers worldwide. Backed by a pioneering  
heritage, our innovative products and sustainable technologies are designed to meet the growing demands of our fast-changing planet, while making life easier. 
Headquartered in Amsterdam, the Netherlands, we have approximately 45,000 people in around 80 countries, while our portfolio includes well-known brands such 
as Dulux, Sikkens, International, Interpon and Eka. Consistently ranked as a leader in sustainability, we are dedicated to energizing cities and communities while 
creating a protected, colorful world where life is improved by what we do.

Az AkzoNobel mindennapi,alapvető termékeket hoz létre, hogy az életet élhetőbbé és inspirálóbbá tegye. Vezető festék és bevonatgyártóként, 
valamint a speciális vegyi anyagok fő gyártójaként alapvető összetevőket, alapvető védelmet és alapvető színeket szállítunk az ipar és a fogyasztók 
számára világszerte. 

Innovatív termékeinket és fenntartható technológiáinkat úgy terveztük, hogy megfeleljenek a gyorsan változó, növekvő igényeknek, és megkönnyítsék 
az életünket. Székhelyünk Amszterdamban található, hozzávetőlegesen 45 000 munkatárssal mintegy 80 országban, míg portfóliónk olyan ismert 
márkákkal rendelkezik, mint a Dulux, a Sikkens, az Interpon és az Eka. A fenntarthatóság jelyében elkötelezettek vagyunk a városok és a közösségek 
mellett, miközben létrehozunk egy védett, színes világot, ahol az életminőség egyre javul termékeink segítségével.

More about us online –  
just a scan away. 

Még több rólunk:  
 

Scan to find out  
everything about the 
Interpon paints.

  
 Tudj meg mindent
 az Interpon festékekről:
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Magyarországi forgalmazó: 
Ferme Kft.

2051. Biatorbágy, Tormásrét u. 4. 
Tel.: (23) 530-531 

E-mail: bia@ferme.hu
www.ferme.hu




