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Powłoka SPECTRAL - nowe oblicze doskonałości

Spectral jest innowacyjną strukturą powierzchni profili okiennych. Stanowi połączenie nowoczesności, wysokiego
standardu oraz elegancji. To produkt, którego jakość stanowi fenomen na rynku branżowym.

PETECKI SPECTRAL to produkt, który dzięki zastosowaniu nowatorskiej technologii uzyskał ponadprzeciętne
walory techniczne oraz niesamowite efekty wizualne. Jest ekskluzywny poprzez parametry, które go charakteryzują
takie jak wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych, zarysowania, plamy, przy jednoczesnym
zachowaniu niezwykłej delikatności w dotyku.
Na początku była idea
PETECKI SPECTRAL to rezultat doskonałego projektowania, w którym kreatywność oraz wyjście poza schematy
myślowe były kluczowe do stworzenia produktu doskonałego. Takim jest niewątpliwie proponowany przez nas
produkt. Jakość i elegancja, od początków istnienia Grupy PETECKI stanowi bowiem priorytet firmy. To produkt,
który bez wątpienia zawyżył poziom pod kątem technologicznym i stanowi wyznacznik w realizacji kolejnych celów
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firmy.
INNOWACJA I KLASYKA – DUET IDEALNY
Produkt, który Państwu oferujemy jest unikatowy, ze względu na ultramatowe wykończenie powierzchni.
Proponowane warianty kolorystyczne zaskakują wyglądem oraz estetyką. Na chwilę obecną SPECTRAL dostępny jest
w dwóch odcieniach szarości, ponieważ jest to kolor, który cechuje klasyka i ponadczasowość. Stosowany jest w
różnych aranżacjach przestrzennych, ponieważ jest zawsze trendy. Wykorzystuje się go we wnętrzach jak również na
dużych powierzchniach zewnętrznych. Odcienie szarości nadają szyk, który nigdy się nie starzeje. Nasza oferta
skierowana jest do klientów, dla których nowoczesność, wysokie standardy oraz elegancja odgrywają niebagatelną rolę
w wyborze produktu.
Zalety techniczne oraz wizerunkowe, czyli dlaczego warto zainwestować w SPECTRAL:
SPECTRAL to nowa technologia zastosowana w pokrywaniu powierzchni profili okiennych, którą wyróżnia szereg
parametrów. Jednym z innowacyjnych zastosowań jest stworzenie struktury, którą cechuje aksamitność w dotyku.
Produkt posiada również inne walory, które wpływają na jego wysoką jakość:
-

wysokiej jakości powierzchnia
matowe wykończenie, które uszlachetnia produkt
aksamitność w dotyku
elegancja
charakter ekskluzywny produktu
nietuzinkowe odcienie zastosowanej kolorystyki
wysoka odporność na czynniki zewnętrzne
wysoka odporność na zarysowania
odporność na plamy, ślady po dotyku i inne zanieczyszczenia
łatwość czyszczenia i pielęgnacji ze względu na jednolitą, gładką strukturę

SPECTRAL spełnia oczekiwania
Jak każdy produkt sygnowany znakiem PETECKI, profile SPECTRAL również przeszły szereg testów,
sprawdzających ich jakość. Dokonano wielu symulacji mających określić ich parametry zgodnie z wyznaczonymi
wskaźnikami: odporność na promieniowanie UV, wilgotność czy też temperaturę. Produkt wypadł znakomicie, co nie
było dużym zaskoczeniem biorąc pod uwagę rodzaj asortymentu. Dodatkowym atutem jest wysoka odporność na
tarcie, co pozwoli uniknąć jakichkolwiek zarysowań oraz duża odporność na zabrudzenia, nazywana efektem
anti-graffiti.
Jakość, użyteczność i satysfakcja
Wysokiej klasy produkt, jakim jest SPECTRAL zadowoli najbardziej wymagającego klienta. Dbałość o detale na
każdym etapie tworzenia sprawiła, że stał się pożądanym nabytkiem przy dokonywaniu zamówień. Jakość, standardy
estetyczne oraz zastosowana technologia powodują, że SPECTRAL intryguje, zaspokajając jednocześnie najbardziej
wyrafinowane gusta odbiorców.
PETECKI
press box
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