Elegante - systém okenných profilov

Uf = 0,93
W/m2K

Okná & dvere

Moderný vzhľad a špičková technológia. PVC profilový systém Elegante zaisťuje maximálnu tepelnú i zvukovú
izoláciu, ochranu proti vlámaniu a umožňuje tiež zasklenie veľkých plôch. Zároveň vás presvedčí svojím
minimalistickým a štíhlym dizajnom. Elegante predstavuje dizajn a parametre bez kompromisov.
www.elegante.deceuninck.com/sk

Elegante
02

01
07

13

11

11

03

06

05

12
14

Elegantný prah balkónových dverí so
šikmou zasklievacou lištou · Obr. 1 : 2
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Elegante – variant s predsadeným krídlom
Obr.: 1 : 1

Elegante – variant s rovným krídlom
Obr.: 1 : 2

01 Zasklenie až 70 mm: špeciálne určené pre extrémne silné tepelnoizolačné alebo
08
zvukotesné sklá/vysoká zvuková izolácia do triedy 5 podľa smerníc o zvukotesnosti
09
02 Jednopätková zasklievacia lišta: možnosť upevnenia vnútorných žalúzií,
10
jednoduchá montáž
11
03 Silné oceľové výstuže: stabilné univerzálne výstuže, pravouhlé prevedenie komôr
12
pre zvýšenú stabilitu profilov

Šesťkomorová technológia: vynikajúca tepelná izolácia / hodnota Uf = 0,93 W/m2K
Stavebná hĺbka 76 mm: profil možno použiť na novostavbách i pri rekonštrukciách
Udržateľnosť: používanie recyklovaných materiálov (EcoPowerCore) v ráme a krídle
Štíhle tvary / plošné zarovnanie: zladený dizajn v hliníkovom vzhľade
Odkvapnica: integrované napojenie falošného stĺpika

13 Technológia lepenia: lepenie do polodrážky / zasklievacej hrany, prípadne spoj
lepený pomocou lepiacej pásky, pre prvky iba do výšky 2,6 m

04 Kovanie: možno použiť štandardné i skryté kovanie
05 Euro drážka, os kovania 13 mm: Možnosť dodatočného vybavenia na
bezpečnostné okná s vysokou ochranou proti vlámaniu
06 Tri celoobvodové tesnenia: maximálna tepelná izolácia / odolnosť proti vetru
a nárazovému dažďu
07 Zapustenie skla do profilu 20 mm: optimálna tepelná izolácia / bráni roseniu

14 Veľký výber dekorov a farieb: v ponuke v moderných a tradičných dekoroch / na
prianie možnosť hliníkového predsadeného krytu
15 Jednotné prevedenie fasády: naše portfólio zahŕňa zdvižno-posuvné dvere,
systém nadokenných roliet PROtex 2.0 zladený so systémom Elegante

KONCEPT PRE RECYKLÁCIU / DECEUNINCK JE JEDNÝM ZO ZAKLADAJÚCICH ČLENOV
INICIATÍVY ›REWINDO‹, V KTOREJ SA SPOJILI POPREDNÍ NEMECKÍ VÝROBCOVIA PLASTOVÝCH
PROFILOV, ABY PODPORILI RECYKLÁCIU PLASTOV.
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