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Nowoczesny, smukły, wyrazisty design – 
Nowa generacja systemów okiennych
Posiadający wspaniałe właściwości termoizolacyjne i rdzeń z ekologicznego materiału 

EcoPowerCore, system profili okiennych Elegant jest przyjazną dla środowiska, wizualną 

alternatywą dla okien aluminiowych. Imponuje wartością współczynnika przenikania ciepła 

na poziomie Uf = 0,93 W/m2K. Dzięki głębokości zabudowy ramy wynoszącej 76 mm system 

spełnia wszystkie wymagania konstrukcyjne, zarówno dla nowych budynków, jak i przy pracach 

remontowych. System Elegant na nowo definiuje możliwości zastosowania okien PVC. 

Wyjątkowe i nowoczesne

Nagradzany za swój nowatorski design, Elegant to 
doskonale przemyślany system, wyznaczający nowe 
trendy w stylistyce okien PVC – to, co go wyróżnia,  
to nowoczesny design bez kompromisu dla parametrów. 
Smukłe, wyraziste kształty, wyraźnie zaznaczone (ostre) 
krawędzie  oraz zastosowane po stronie wewnętrznej 
listwy przyszybowe połączone pod kątem prostym 
sprawiają, że Elegant to system okienny nowej generacji, 
stanowiący doskonałą wizualną alternatywę dla okien 
aluminiowych.

Maksimum światła

Niezwykle smukła stylistyka Elegant zapewnia więcej światła. 
Specjalna technologia klejenia pakietów szybowych pozwala 
na realizację stabilnych konstrukcji okiennych o dużych 
rozmiarach, które pozwolą uzyskać piękne, słoneczne wnętrza 
w Twoim domu.

Trafia w każdy gust

Tak działa Elegant. Szeroka paleta wykończeń pozwala 
dobrać profil do każdego rodzaju budynku  
i pomieszczenia. Wybór 40 kolorów folii o strukturze 
gładkiej, drewnopodobnej, matowej, metalicznej,  
a także opcjonalnie, z nakładkami aluminiowymi sprawia,  
że Elegant trafi w każdy, najbardziej wyrafinowany gust.

Nowoczesna prostokątna listwa przyszybowa
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Odpowiedź na wszystkie wyzwania: 
nowoczesny design bez kompromisów
Wizualnie różnice między systemem Elegant i systemami aluminiowymi są praktycznie 
niewidoczne - w obu przypadkach nadają budynkowi stylowy, elegancki i nowoczesny wygląd. 

Uf = 0,93 
W/m2K

Elegant z nakładką aluminiową



Deceuninck Elegant 5



6 Deceuninck Elegant



Deceuninck Elegant 7

Zaawansowana technologia dla 
najlepszej izolacji i optymalnej ochrony
Piękny wygląd kosztem parametrów? Nie w systemie Elegant. Tutaj stylowy, nowoczesny wygląd 
idzie w parze z doskonałą technologią. To funkcjonalność, która zachwyca swoimi właściwościami: 
izolacja termiczna i akustyczna, trwałość, łatwość użytkowania, bezpieczeństwo.

Energia kosztuje...

Zaletą jest zatem fakt, że okna pomagają ją zaoszczędzić. 
Dzięki zastosowanemu systemowi uszczelnień oraz 
technologii sześciokomorowej Elegant osiąga doskonały 
poziom izolacji termicznej U

f 
= 0,93 W/m2K. Ponadto 

Elegant daje możliwość zastosowania specjalnych, 
bardzo grubych pakietów szybowych - do 70 mm, 
chakakteryzujących się najwyższymi parametrami 
termoizolacyjnymi. Stosując systemy Elegant, można  
w efektywny sposób osiągnąć standardy domu 
pasywnego.

Odpoczynek od hałasu

Grube przeszklenia, ktorych zastosowanie możliwe jest 
w systemie Elegant, zapewnią nie tylko izolację cieplną, 
ale także stanowić będą doskonałą izolację akustyczną. 
Przeszkadzające i irytujące hałasy możesz zostawić na 
zewnątrz dzięki Elegant. 

Bezpieczeństwo dla Ciebie  
i Twoich bliskich

Rownież w kwestii bezpieczeństwa Elegant jest 
wyjątkowy: w zakresie ochrony przed włamaniem system 
pozwala osiągać klasę RC2 – klasę antywłamaniową 
zalecaną jako standard w oknach. Bezpieczeństwo 
zwiększa stabilny, stalowy rdzeń zastosowany w profilu.

Praktycznie i bez barier

Budując lub remontując z myślą o przyszłości, podejdź 
praktycznie i nie zapomnij o systemach eliminujących 
bariery z Twojego życia codziennego. Do drzwi 
wejściowych i balkonowych dostępny jest niski próg, 
który można zastosować zarówno w nowych,  
jak i remontowanych budynkach.

Zainwestuj w zrównoważony rozwój

Obok najwyższej dbałości o parametry użytkowe  
i efektywność, stawiamy również na ekologię.  
W profilach Elegant stosujemy także materiał z recyklingu. 
Ma to niebagatelne znaczenie, gdyż każdy kilogram PVC 
pozyskany z recyklingu ogranicza emisję CO2 do atmosfery 
o 2 kg. Materiał EcoPowerCore (EPC) jest równie mocny  
i trwały, a właściwości izolacji termicznej równie dobre, jak 
materiał pierwotny PVC. Zatem oprócz dostarczenia nam 
doskonałych parametrów, Elegant pozwala nam chronić 
środowisko.

Elegancja w każdym calu

Elegancja i harmonijny styl w całym domu - z Elegant  
to nie problem. System ten jest całkowicie kompatybilny  
z drzwiami podnoszono-przesuwnymi HST marki 
Inoutic. Spójności doda dopasowany do Elegant system 
roletowy. 
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Dla pięknego, zrównoważonego domu
Jesteśmy innowacyjną, działającą na całym świecie firmą z jasną misją - tworzymy skuteczne rozwiązania dla 

zrównoważonego budownictwa o jak najmniejszym wpływie na środowisko. Produkujemy wysokiej jakości systemy  

do okien i drzwi PVC oraz systemy tarasowe, elewacyjne i ogrodzeniowe z opatentowanego materiału kompozytowego 

Twinson. Naszym celem jest tworzenie ponadczasowych produktów, które sporostają przyszłym wymaganiom  

pod względem estetyki, wydajności i równowagi ekologicznej. 

Więcej informacji o nas i naszych produktach znajdziesz na na www.deceuninck.pl.


