
OKNA IN VR ATA

ELEGANT
Nova definicija okenskega profila



MINIMALISTIČEN IZGLED

Sodoben in premium izgled okenskega profila Elegant je
zagotovil inteligenten sistem. Zaradi ravne ozke 
izvedbe, ozkih preklopov in novega kotnega sistema 
steklitvenih letvic ter opcijskih aluminijastih oblog in 
ustreznih okenskih profilov v antracit barvi, Elegant daje 
vtis aluminijastega okna in predstavlja dizajnersko okno 
nove generacije. 

VELIKO SVETLOBE ZARADI SVOJE 
VELIKOSTI

Več svetlobe je skoraj nemogoče dobiti: prostori
opremljeni z Elegant okni profitirajo od izredno ozkega
dizajna okenskega sistema profila. Namreč, posebej
velika in stabilna okna, ki se lahko realizirajo s posebno
tehnologijo lepljenja, ustvarjajo svetle, s soncem 
obsijane prostore.

POSEBNO IN FUTURISTIČNO

Elegant pušča močan vtis, ne samo z aluminijasto 
oblogo, vendar tudi z vsakim posameznim modernim 
odtenkom, ki ga barvni program predvideva za to 
futuristično okno. Zaradi palete s 40 barvnimi folijami 
– v skladu z vsemi individualnimi željami in stili gradnje 
– je Elegant optimalno okno za vsak okus.

Eleganca in ravne linije - 
tehnologija prihodnosti v 
dizajnu nove generacije

Izdelan iz ekološkega materiala EcoPowerCore, ki ga je mogoče reciklirati, okenski sistem profilov 
Elegant ima odlične lastnosti in je okolju prijazna rešitev, ki ponuja vrhunsko toplotno izolacijo. 
Namreč, zahvaljujoč popolnoma novemu videzu vas bo Elegant 100 % vizualno navdušil - sicer tudi 
z odlično Uf vrednostjo toplotne izolacije kar 0,93 W/m2K. S samo 76 mm globine vgradnje je sistem 
izpolnil vse zahteve, tako za novogradnjo kot obnovo. Tako Elegant na novo definira prihodnost 
oken.
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Elegant Infinity 76 X 
(okvir in krilo v premaknjenih ravninah)

Elegant Abstract 76 X 
(okvir in krilo v isti ravnini)

Elegant Infinity 76 X (okvir in krilo v 
premaknjenih ravninah, zaobljene letvice)
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ENERGIJA JE DRAG IZDELEK

Zaželeno je, da okna prispevajo k varčevanju z 
energijo. Sistem srednjega tesnila Elegant 
prikazuje vrhunsko vrednost izolacije okvirja 
0,93 W m2K. Kljub globini vgradnje le 76 mm, je 
mogoče uporabiti izredno debela stekla do 70 
mm. Tako se tudi standard za pasivne hiše lahko 
enostavno in učinkovito realizira. 

NI VEČ VSAKODNEVNEGA HRUPA

Debela zasteklitev, ki se lahko realizira v sistemu 
Elegant, ne poveča samo toplotno izolacijo, temveč 
tudi prispeva k zaščiti pred hrupom. Dražilni zunanji 
zvoki, ki s časom predstavljajo veliko obremenitev, 
se lahko zelo enostavno eliminirajo s sistemom 
Elegant. 

VARNOST ZA VAS IN VAŠE LJUBLJENE

Elegant vodi tudi v pogledu varnosti: na področju 
protivlomne zaščite: sistem z lahkoto doseže razred 
odpornosti RC2, ki ga policija priporoča kot standard 
za okna. Stabilno jekleno jedro v okenskem profilu 
še dodatno povečuje varnost.

NOVA TEHNOLOGIJA THERMOFIBRA

Popolna kombinacija tehnologije in dizajna? Rešitev
je Elegant ThermoFibra Infinity. ThermoFibra ojača
okenski profil zaradi vgrajenih neprekinjenih 
steklenih vlaken, ki dajejo oknu in vratom izjemno 
stabilnost in maksimalne vrednosti toplotne 
izolacije. Jeklene ojačitve niso več potrebne 
in teža okna se znatno zmanjša.

ŽE DANES MISLITE NA JUTRI

Urejanje brez ovir je neizogibno, če se pri gradnji ali 
renoviranju želite usmeriti v prihodnost. Za ustrezna 
vhodna in balkonska vrata je na voljo raven prag 
z višino prehoda od nula centimetrov, ki se lahko 
uporabi tako v novi gradnji kot pri prenovi.

Revolucionarna tehnika 
za najboljšo izolacijo in 
optimalno zaščito

Zunaj sijaj, vendar s slabimi notranjimi vrednostmi? To se nikakor ne nanaša na okno Elegant. Tukaj 
gre za eleganten izgled in vrhunsko tehniko. Funkcionalnost, ki je očarljiva v vsakem pogledu – ali 
gre za toplotno zaščito ali zaščito pred hrupom, trajnost, odsotnost ovir ali za varnost. Elegant 
impresionira s svojimi tehničnimi značilnostmi v vsakem pogledu.
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Pripravljen na vse izzive: 
moderen dizajn brez 
kompromisov

Okenski sistem Elegant daje vašemu domu prefinjen, eleganten in sodoben vtis. Sistem navdušuje 
tudi s svojimi lastnostmi v vseh pogledih. Poleg tega, da Elegant izpolnjuje najvišje zahteve glede 
toplotne zaščite in standardov za pasivne hiše, so za odpornost PVC na vplive okolja, kot je 
propadanje s časom, značilne še posebej dobre lastnosti. Ko gre za okoljske vidike, kot so potreba po 
primarni energiji, možnost recikliranja in trajnost, so PVC okna tudi v ospredju.

VLAGANJE V TRAJNOST

Trajnost, kakovost, izboljšane mehanske lastnosti, 
in vse to brez dodanih stroškov: s tehnologijo 
EcoPowerCore z lahkoto prispevate k okolju. Visoko 
zmogljiv PVC iz recikliranih PVC granul se nahaja v 
jedru okenskih profilov in poleg najboljših atributov 
nudi tudi mirno vest.

ELEGANCA BREZ IZJEME

Eleganca, stil in linearnost v celotnem domu – z 
Elegant to ne bo problem. Okenski sistem profilov je 
v celoti kompatibilen z Deceuninck dvižno-drsnimi 
in vhodnimi vrati. Ustrezen sistem rolet dopolnjuje 
portfelj. To zagotavlja usklajen videz celotnega 
objekta. 
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 RECYCELBAR
100 % RECYCELBAR

Elegant Infinity s tehnologijo ThermoFibra06
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VAŠ SPECIJALIZIRANI PROIZVAJALEC OKEN

FR AMING THE FUTURE TOGE THER

Smo Deceuninck, najbolj inteligentna izbira vrhunskih inovativnih rešitev za okna in vrata. Kot popolnoma 
zanesljiv partner svojim kupcem po vsem svetu ponujamo okolju prijazne izdelke, ki bistveno vplivajo na 
kakovost hiš in zgradb glede izolacije, varnosti, akustike in kakovosti zraka. Naš cilj je zagotoviti rešitve za 
boljši svet.

Za več informacij o nas in naših izdelkih, obiščite www.deceuninck.si


