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Matt Touch.
Pro dekory skai® woodec je typický jedinečný mat a hluboká struktura.
Tato perfektní kombinace dodává okenním profilům mimořádnou kvalitu
a neuvěřitelnou autentičnost. Přesvědčte se sami dotekem!

Wood Look.
Výrazné moderní dekory skai® woodec přinášejí dokonalý vzhled dřeva.
Od pravého dřeva jsou téměrk nerozeznání - zhodnocení pláště budovy je
zaručeno. Přesvědčte se sami pohledem!

Woodec.
Inovativní povrch skai® woodec vychází z trendu přírodního bydlení.
Neuvěřitelně reálný vzhled dřeva propojuje exteriér s interiérem a vytváří
dokonalou harmonii na pohled i na dotek.

skai® woodec je novinkou v rámci trendového
designu konstrukčních prvků. Moderní skandinávský
styl se svou přirozeností a světlými barvami
používaný u interiérových dekorací se nyní dostává i
do exteriéru. Výrazné dekory přesvědčují svými
moderními, živými barvami. Hluboká struktura a
extrémní mat dřevodekoru působí luxusně a
navozuje příjemnou atmosféru jak v interiéru, tak
exteriéru.

Contact
Konrad Hornschuch AG
Salinenstrasse 1
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Tel. +49 (0)7947 81-0
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www.skai.com
Your local contact
www.contitech.de/contactlocator

ContiTech. Smart Solutions Beyond Rubber
ContiTech is a division of the Continental group and is one of the world’s
leading industrial specialists. As a technology partner, our name is synonymous
with development and material competence with regard to components made
of rubber and plastic as well as in combination with other materials like metals,
fabrics, or silicone. Furthermore, we create new, trendsetting products using
electronic components.
In addition to products, systems, and services, we offer holistic solutions
and play a decisive role in the design of industrial infrastructure. We consider
digitalization and current trends to be an opportunity to create additional value
together with our customers – mutually and sustainably.
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