Elegant
System profili okiennych

Uf do 0,93
W/m2K

Okna i drzwi
Elegant to system profili okiennych nowej generacji. Wyjątkowe parametry użytkowe oraz nowoczesny, elegancki
design powodują, że Elegant to zupełny przełom w stylistyce okien PVC na rynku. Zachwyca smukłym i wyrazistym
kształtem, a przy tym spełnia maksymalne wymagania pod względem rozmiarów, izolacji cieplnej i akustycznej
oraz ochrony przeciwwłamaniowej. Elegant to niepowtarzalny design bez kompromisów.
www.elegant.deceuninck.com
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Elegant z ciepłym progiem aluminiowym i
zakorągloną listwą ∙ Skala 1:2
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Elegant profil zlicowany
Skala 1:1

Elegant profil niezlicowany ∙ Skala 1:2

01 Szklenie aż do 70 mm: możliwość stosowania specjalnych, bardzo grubych
pakietów szybowych charakteryzujących się najwyższymi parametrami
termoizolacyjnymi oraz akustycznymi

09 Głębokość zabudowy 76mm: idealny do zastosowania w nowym budownictwie
i budynkach remontowanych

02 Jednostopowa listwa przyszybowa: łatwy montaż, prostokątny kształt listwy
ułatwiający mocowanie żaluzji wewnętrznych
03 Sztywne, dopasowane wzmocnienia: stabilne, uniwersalne wzmocnienia oraz
prostokątne wykończenie komór dla podwyższenia stabilności profili
04 Okucia: możliwość zastosowania okuć wyposażonych w standardowe zawiasy
nawierzchniowe jak również zawiasy ukryte
05 Rowek okuciowy 13mm: możliwość montażu specjalnych okuć antywłamaniowych
06 Trzy obwodowe uszczelki: maksymalne parametry w zakresie termoizolacyjności
/ przepuszczalności powietrza i szczelność na przenikanie wody opadowej
07 Głębokość szklenia 20mm: optymalna termoizolacja / zapobieganie kondensacji
pary wodnej
08 Technologia 6-komorowa: doskonała izolacja termiczna / wartość Uf do 0,93 W/
m2K

10 Ekologia: zastosowanie materiałów z recyklingu w ramie i skrzydle - technologia
EcoPowerCore (EPC)
11 Smukłe, wyraźnie zaznaczone (ostre) krawędzie przylgi / efekt zlicowania:
nowoczesny design o wyglądzie aluminium
12 Kapinos: zintegrowane mocowanie profilu słupka ruchomego
13 Technologia wklejania pakietów szybowych: możliwość zastosowania różnych
sposobów wklejania pakietów szybowych za pomocą klejów (na krawędzi szyby
lub od strony wrębu szybowego) oraz wklejania na taśmę, umożliwiające
produkcję elementów o wysokości do 2,60m
14 Duży wybór wykończenia powierzchni: dostępne okleiny o strukturze gładkiej,
drewnopodobnej, matowej, metalicznej, opcjonalnie z nakładkami aluminiowymi
15 Harmonijne wykończenie elewacji: dostępne są różne produkty dopasowane do
systemu Elegant, np. drzwi podnoszono-przesuwne HST, system fasadowy, system
rolet PROtex 2.0

Idea Recyklingu ∙ Inoutic/Deceuninck jest inicjatorem stowarzyszenia Rewindo GmbH,
propagującego ideę recyklingu okien z tworzyw sztucznych podlegających utylizacji.
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