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Alesta® AP
The Anodic Collection

Anodická kolekce Alesta® AP nabízí vzhled a barevné 
odstíny standardních anodických povrchových úprav  
s veškerými výhodami práškových barev v super 
odolné kvalitě.

K dostání je komplexní řada osmi anodických barev. Mezi 
nejoblíbenější patří barvy Natura, Champagne, Gold, Bronze, 
Brown a Black a zároveň nejvíc trendy barvy Saphire a 
Malachite. 

Cílíme na aplikace v oblasti okenních rámů, nábytku a osvětlení, 
kde je zapotřebí trendy vzhled s velmi nízkým leskem. Hlavní 
výhodou anodických kolekcí je možnost ošetření široké škály 
substrátů, včetně hliníkových a ocelových profilů, obložení 
a plechových tabulí, při kterém vzniká uniformní „anodický“ 
vzhled, jakého chemickou anodizací nedosáhnete.

Anodická kolekce se dále vyznačuje mnohem lepší 
konzistentností barev na různých materiálech a mezi různými 
šaržemi než tradiční chemická anodizace. Tyto práškové barvy 
dokáží zakrýt povrchové vady na hliníkových profilech, kterými 
často trpí tradiční anodické povrchové úpravy. Produkty se 
ve srovnání s chemickou anodizací nanášejí velmi snadno. 
Nanášení se provádí buď interně, nebo rozprašovačem.

Nejdůležitější zprávy

• Qualicoat Class 1 a GSB Florida 1 (standard)
• Nízký lesk +/− 20 GU
• Špičkový tok
• Jemný decentní metalický efekt
• Lze vytvrzovat od 180 °C
• Výběr substrátu v hliníkovém a ocelovém provedení
• Zakrývá povrchové vady
• Uniformní konzistence barev mezi šaržemi
• Špičková životnost a barevná stálost
• Snadná aplikace
• Špičkové mechanické vlastnosti
• Šetrné k životnímu prostředí
• Skladem
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Výběr barev
Anodic Natura
AE20107000120           

Anodic Champagne
AE20101000220

Anodic Gold
AE20111000820

Anodic Bronze 
AE20108000320

Anodic Brown
AE20108000420

Anodic Black
AE20104000720

Anodic Saphire
AE20105000520

Anodic Malachite
AE20106000620

Architektonické polyesterové práškové barvy 
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