
Wyjątkowa różnorodność, sprawdzona 
jakość RENOLIT EXOFOL MX  

Klasyczna 
folia do 
zastosowań 
zewnętrznych



RENOLIT EXOFOL MX
Najnowocześniejsza technologia 

Myśląc o dekoracyjnej powierzchni ram okiennych czy drzwi 
wejściowych, bez wątpienia pomyślisz o klasyce: RENOLIT EXOFOL 
MX. Od 30 lat ta wysokiej klasy folia do zastosowań zewnętrznych 
prezentuje urzekające kolory, usłojenie oraz teksturę powierzchni 
przypominającą prawdziwe drewno, stanowiącą ozdobę każdej 
powierzchni.

RENOLIT EXOFOL MT została opracowana specjalnie do laminowania 
formowanych podciśnieniowo wypełnień drzwiowych i jest zgodna 
z kolorystyką folii RENOLIT EXOFOL MX.



Różnorodność 
dekorów 

Pigmenty 
stabilizujące 
kolor

Odporność na 
promieniowanie 
UV i warunki 
atmosferyczne

Łatwość 
czyszczenia

Po co zadowalać się zamiennikiem - ciesz 
się oryginalną i najszerszą ofertą

RENOLIT EXOFOL MX nadaje pro� lom indywidualności. Klasyczna 
folia o wysokich parametrach oznacza niezawodność, wysoką jakość 
oraz najszerszą gamę kolorów, wzorów drewnopodobnych a także 
struktur powierzchni.

Oferta obejmuje ponad 50 folii. Nasza bogata kolekcja folii 
i ponadczasowych dekorów przeznaczona do zastosowań 
zewnętrznych jest bezkonkurencyjna.

RENOLIT EXOFOL MX posiadają estetyczny wygląd, a jednocześnie są 
bardzo łatwe w utrzymaniu czystości. Coroczne mycie detergentem, 
wodą i gąbką lub miękką szczotką to wszystko, czego potrzebujesz, 
aby zachować nieskazitelny wygląd przez cały okres użytkowania 
produktu.



Transparentna 
folia PMMA

Pigmentowana folia 
bazowa PVC z SST

Nadruk

Schemat przedstawiający strukturę folii zewnętrznej 
RENOLIT EXOFOL MX

Solar Shield Technology (SST) 
Ponieważ trwałe piękno wymaga ochrony

SST spowalnia proces starzenia folii oraz elementów stolarki. Pro� le 
pozostają stabilne wymiarowo, a okna dłużej pozostają szczelne, co 
wpływa na poprawę energooszczędności inwestycji.

SST to najskuteczniejsza forma ochrony przed słońcem. Pigmenty 
zawarte w warstwie bazowej folii odbijają promieniowanie 
podczerwone, znacznie zmniejszając gromadzenie się ciepła w pro� lu. 
Rezultat: dłuższa trwałość dzięki chłodniejszym pro� lom. 

Przezroczysta górna warstwa folii RENOLIT EXOFOL MX składa się 
z polimetakrylanu metylu (PMMA), który pochłania ponad 95% 
promieniowania UV, dając drewnopodobnym wzorom jak również 
jednolitym kolorom długotrwałą ochronę przed płowieniem oraz 
innymi czynnikami atmosferycznymi.



Jakość gwarantowana

RENOLIT EXOFOL MX zapewnia nie tylko trwałość i jakość, ale 
także do 10 lat gwarancji, w zależności od strefy geogra� cznej oraz 
klimatycznej. 

Zapoznaj się z zakresem gwarancji dla różnych krajów i ich grup.

Grupa krajów 1 2 3 4 5 6

RENOLIT EXOFOL MX 10 10 7,5 5 -- -

*do (w latach)

Okres gwarancji*



Local contact:

RENOLIT Polska
Ożarów Mazowiecki
Phone: +48.22.7222591
renolit.polska@renolit.com
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RENOLIT SE
Market Unit Exterior Solutions
Horchheimer Str. 50
67547 Worms | Germany
Phone: +49.6241.303.1040
Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT Cramlington Limited
Station Road
Northumberland, NE23 8AQ
Cramlington | United Kingdom
Phone: +44.1670.718222
Fax: +44.1670.590096 

exteriorsolutions@renolit.com
www.renolit.com/exteriorsolutions


