Az Elegante ablakprofil rendszer

Uf = 0,93
W/m2K

Ablakok és ajtók
Stílusos megjelenés és kifinomult műszaki tartalom – az Elegante az ablakprofil-rendszerek teljesen új generációját jelenti.
PVC-ből készült rendszerként az Elegante kifejlesztésekor az elsődleges cél a mérettel, illetve a hő- és hangszigeteléssel, valamint
a betörésvédelemmel szembeni igények maximális kielégítése volt, de ugyanakkor a megjelenése is 100%-osan meggyőző.
Minimalista, karcsú, rendkívüli és iránymutató – az Elegante név egyet jelent a kompromisszumok nélküli egyedülálló dizájnnal.
www.elegante.deceuninck.com/hu
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Elegante teraszajtóküszöb ferde
üvegszegélyléccel, 1:2 ábra
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Elegante, vízvetős szárnyú változat
Ábra: 1 : 1

Elegante egyenes szárnyú változat
Ábra: 1 : 2

01 Max. 70 mm-es üvegezés: Speciálisan extrém vastag hő- vagy hangszigetelő
üveghez / a zajvédelmi irányelvek szerinti akár 5. osztályú, magas zajvédelem

08 Hatkamrás technológia: Kiváló hőszigetelés / az Uf-érték: 0,93 W/m2K
09 76 mm-es beépítési mélység: Újépítéshez és felújításhoz is megfelelő választás

02 Egylábas üvegléc: Belső redőny rögzítése lehetséges, egyszerű szerelés
03 Erős acélmerevítés: Stabil, univerzális merevítők, valamint derékszögű kivitelű
kamrák a profil fokozott stabilitása érdekében
04 Vasalatok: Normál és rejtett vasalat is használható
05 Euro vasalathorony, 13 mm: Fokozott betörésvédelemmel ellátott biztonsági
ablak is megvalósítható

10 Fenntarthatóság: Újrahasznosított anyagok (EcoPowerCore) alkalmazása a tokban
és a szárnyakban
11 Keskeny, szögletes forma / a fal síkjába illeszkedő megjelenés: Harmonikus dizájn
alumínium hatású megjelenéssel
12 Vízvető léc: Beépített bekötés váltószárnyhoz

06 Három körbefutó tömítés: Maximális hőszigetelés / kiváló szél- és vízzárás

13 Ragasztási technológia: Nedves és száraz ragasztással is rögzíthető, szintmagas
elemekhez max. 2,60 m-es méretig

07 Üvegbeépítési mélység 20 mm: Optimális
hőszigetelés / a páralecsapódás kiküszöbölése

14 Nagy színválaszték: Univerzális színek, fa-, gyöngyház- és fémhatású felülettel,
opcionálisan vízvetős alumínium burkolattal
15 Harmonikus homlokzatkialakítás: Kínálatunkban megtalálható az Elegante rendszerhez
illeszkedő emelő-tolóajtó, homlokzatrendszer és a PROtex 2.0 redőnyrendszer.

ÚJRAHASZNOSÍTÁSI KONCEPCIÓ / AZ INOUTIC / DECEUNINCK A VEZETŐ NÉMET
GYÁRTÓKAT TÖMÖRÍTŐ „REWINDO” KEZDEMÉNYEZÉS ALAPÍTÓ TAGJA, AMELYNEK
CÉLJA A MŰANYAG ABLAKOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA.
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