
Nowy trend  
z antycznej  
kultury.

SPOT ON 
RENOLIT EXOFOL PX Terracotta



Terakota - estetyka wypalanej gliny

Wazony, misy i garnki wykonane z czerwonej ceramiki są symbolem wieko-

wych kultur w basenie Morza Śródziemnego i wciąż pojawiają się podczas 

wykopalisk. Wyroby z wypalanej gliny (terra cotta to po włosku pieczona 

ziemia) sięgają czasów prehistorycznych. W średniowieczu we Włoszech i 

Grecji używano jej do wyrobu pierwszych produktów budowlanych, takich 

jak dachówki, podłogi i dekoracje szczytowe. W XIX wieku starożytna 

technika zyskała ponowną popularność w całej Europie - park przy pałacu 

Sanssouci, między innymi, został wyposażony w artefakty z terakoty. Dziś 

ziemistoczerwony odcień nieszkliwionej ceramiki symbolizuje naturalny, 

śródziemnomorski styl życia.





RENOLIT EXOFOL PX Terracotta 
Ulti-Matt - południowy wdzięk 
dla Twojego domu

Nasz nowy kolor RENOLIT EXOFOL PX Terracotta Ulti-Matt bazuje 

na jednym z najstarszych materiałów w historii kultury. Produkty 

z wypalanej, bogatej w żelazo gliny są tak samo odporne na mróz, 

wodę i ciepło jak nasze wysokojakościowe folie zewnętrzne. Trady-

cyjne kolory sięgają od ciepłych odcieni ziemi do czerwieni i nadal 

odgrywają ważną rolę w południowych stylach architektonicznych. 

Teraz nasza Terracotta wnosi szczególny klimat również do budyn-

ków w północnych szerokościach geograficznych.



NASZA PODRÓŻ KU NOWYM TRENDOM

My, ludzie, zawsze doświadczamy siebie jako osoby ograniczone ciałem i duszą. Dlatego “człowiek 

jest podróżą”, jak stwierdził poeta Novalis.

Ciekawość napędza, nas ludzi, do ciągłego odkrywania nowych przestrzeni i poszerzania własnych 

horyzontów. Chcemy odkrywać nieznane, aby zdobyć nowe doświadczenia, które cieszą nasze  

zmysły i otwierają nowe perspektywy. Podróż, wędrówka, nie zna końca.

Nasz zespół Colour Road również podróżuje. Raport o trendach 2022/23 - TRAVELLING INTO NEW 

DIMENSIONS zabiera nas w kolorową podróż, która jest równie fantazyjna, co fascynująca. Jednym 

z odkryć, dokonanych w południowej Europie, jest wiekowy materiał, jakim jest terakota, z której w 

przeszłości wykonywano między innymi statuetki, amfory i rzeźby. Dziś wykorzystujemy ten kolor, 

aby stworzyć nowe płaszczyzny w projektowaniu okien i zanurzyć je w ciepłym świetle śródziem-

nomorskiego słońca.

Na czasie - nasz nowy kolor RENOLIT EXOFOL PX Terracotta.

Dowiedz się więcej o programie naszych trendów RENOLIT Colour Road na stronie  

www.renolit.com/exterior-solutions/colour-road-22-23
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