
ALURON Color Collection 2
Poglądowa wersja wzornika

ALURON DECOR MAT

AD-MAT



Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest 
występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych 
z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką 
aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie 
zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję 
powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/
or application related deviations are possible. The 
basis for the evaluation of color conformity can only 
be the ordered master sample, which ensures the 
repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische 
und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind 
möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur 
die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von 
Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

ALURON DECOR MAT

AD-01-MAT 
Wenge

AD-02-MAT 
Mahoń



Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest 
występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych 
z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką 
aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie 
zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję 
powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/
or application related deviations are possible. The 
basis for the evaluation of color conformity can only 
be the ordered master sample, which ensures the 
repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische 
und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind 
möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur 
die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von 
Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

ALURON DECOR MAT

AD-03-MAT 
Orzech

AD-04-MAT 
Wiśnia Douglas



Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest 
występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych 
z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką 
aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie 
zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję 
powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/
or application related deviations are possible. The 
basis for the evaluation of color conformity can only 
be the ordered master sample, which ensures the 
repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische 
und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind 
möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur 
die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von 
Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

ALURON DECOR MAT

AD-05-MAT 
Złoty dąb

AD-06-MAT 
Winchester



Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest 
występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych 
z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką 
aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie 
zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję 
powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/
or application related deviations are possible. The 
basis for the evaluation of color conformity can only 
be the ordered master sample, which ensures the 
repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische 
und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind 
möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur 
die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von 
Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

ALURON DECOR MAT

AD-07-MAT 
Douglas

AD-08-MAT 
Oregon



Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest 
występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych 
z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką 
aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie 
zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję 
powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/
or application related deviations are possible. The 
basis for the evaluation of color conformity can only 
be the ordered master sample, which ensures the 
repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische 
und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind 
möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur 
die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von 
Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

ALURON DECOR MAT

AD-09-MAT 
Sosna

AD-10-MAT 
Dąb bielony



Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest 
występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych 
z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką 
aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie 
zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję 
powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/
or application related deviations are possible. The 
basis for the evaluation of color conformity can only 
be the ordered master sample, which ensures the 
repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische 
und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind 
möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur 
die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von 
Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

ALURON DECOR MAT

AD-11-MAT 
Dąb polarny

AD-12-MAT 
Brąz antyczny



Dla przedstawionej palety kolorów możliwe jest 
występowanie odchyłek kolorystycznych, związanych 
z warunkami produkcyjno-technicznymi i/lub techniką 
aplikacji. Podstawą oceny koloru może być jedynie 
zamówiony wzorzec, który stanowi gwarancję 
powtarzalności koloru, połysku i struktury.

Non-binding color samples: production, technical and/
or application related deviations are possible. The 
basis for the evaluation of color conformity can only 
be the ordered master sample, which ensures the 
repeatability of color, gloss and texture.

Unverbindliche Farbmuster: Produktionstechnische 
und/oder applikationsbedingte Abweichungen sind 
möglich. Grundlage für die Farbbewertung kann nur 
die Mustervorlage sein, die die Wiederholbarkeit von 
Farbe, Glanz und Struktur gewährleistet.

ALURON DECOR MAT

AD-13-MAT 
Brąz szlachetny


