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Okvir in krilo v isti ravnini
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Okvir in krilo v isti ravnini, zaobljene letvice

Okvir in krilo v premaknjenih ravninah

Elegantna, tanka, z ravnimi
linijami - tehnologija prihodnosti v
dizajnu nove generacije
Izdelan iz ekološkega materiala EcoPowerCore, ki se lahko reciklira, okenski sistem profilov Elegante
ima odlične lastnosti in predstavlja ekološko sprejemljivo alternativo aluminijastim oknom, ki
ponuja vrhunsko toplotno izolacijo. Namreč, tisto, ki izgleda kot aluminij, je dejansko PVC z odlično
toplotno izolacijo vrednosti Uf do 0,93 W/m²K. Z globino vgradnje le 76 mm sistem izpolnjuje vse
zahteve, tako v novih stavbah kot tudi pri prenovi. Tako Elegante znova definira prihodnost oken.

Minimalističen izgled

Posebno in futuristično

Sodoben in premium izgled okenskega profila Elegante 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, Elegante daje vtis
aluminijastega okna in predstavlja dizajnersko okno nove
generacije.

Elegante 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
Elegante optimalno okno za vsak okus.

Veliko svetlobe zaradi svoje velikosti
Več svetlobe je skoraj nemogoče dobiti: prostori
opremljeni z Elegante 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.

Pravokotna steklitvena letvica
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Pripravljen na vse izzive:
moderen dizajn brez kompromisov
Razlike med okni Elegante in aluminijastimi okni se dejansko sploh ne opazijo – obe izvedbi
dajejo domu eleganten in sodoben videz. Vendar, ko gre za značilnosti, je PVC sistem veliko bolj
napreden kot aluminijasta okna. Poleg tega, da Elegante izpolnjuje maksimalne zahteve v zvezi s
toplotno zaščito in standarde za pasivne hiše, je za odpornost PVC na vplive okolja, kot je postopno
razpadanje, značilna še posebej dobra kakovost. Kadar gre za ekološke vidike, kot so potreba
po primarni energiji, možnost recikliranja in trajnost, prevladuje tudi PVC okno. Poleg številnih
tehničnih prednosti, gre oknu Elegante v korist še ena značilnost: PVC okno pušča veliko toplejši vtis
kot aluminijasto okno. Prijetno vzdušje v domu - v vsakem pogledu.

Okno
Elegante

Aluminijasto
okno

Toplotna izolacija
Potreba po primarni energiji
Trajnost
Občutek toplote na dotik
Možnost recikliranja
Raven cen

Uf do 0,93
W/m2K

Elegante z aluminijasto oblogo
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Revolucionarna tehnika za najboljšo
izolacijo in optimalno zaščito
Zunaj sijaj, vendar s slabimi notranjimi vrednostmi? To se nikakor ne nanaša na okno Elegante.
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. Elegante
impresionira s svojimi tehničnimi značilnostmi v vsakem pogledu.

Energija je drag izdelek

Vlaganje v trajnost

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

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
Ni več vsakodnevnega hrupa
Debela zasteklitev, ki se lahko realizira v sistemu Elegante,
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 Elegante.

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

Varnost za vas in vaše ljubljene
Elegante 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.

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.
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Naš cilj je lep in trajnosten dom
Podjetje Deceuninck je vrhunsko podjetje, ki se osredotoča na dosežke visoke tehnologije in hkrati
spoštuje najvišje ekološke standarde. Ustvarjamo sodobne rešitve za lep in trajnosten dom, kot
so visokokakovostni PVC sistemi okenskih profilov ter terase, fasade in strešne kritine iz Twinsona,
patentiranega kompozita lesa in PVC. Naš cilj je izdelati brezčasno lepe izdelke, ki že zdaj ustrezajo
zahtevam prihodnosti glede estetike, zmogljivosti in ekološke trajnosti.
Za več informacij o nas in naših izdelkih, obiščite www.deceuninck.hr
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