Elegante
Система віконних профілів

Uf = 0,93
Вт/м2К

Вікна і двері
Elegante – це система віконних профілів нового покоління. Завдяки винятковим експлуатаційним
показникам та сучасному, елегантному дизайну, Elegante є справжнім проривом у стилістиці вікон
ПВХ на ринку. Вікна захоплюють своєю витонченою та виразною формою, а при цьому відповідають
максимальним вимогам щодо розміру, теплової та акустичної ізоляції та протизламного захисту.
Elegante – це неповторний дизайн без компромісів..
www.elegante.deceuninck.com/pl
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Elegante з теплим алюмінієвим порогом
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та закругленою рейкою ∙ Масштаб 1:2
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Elegante - поверхні профілів в рівень.
Масштаб 1:1

Elegante - поверхні профілів каскадом.
Масштаб 1:2

01 Скління товщиною до 70 мм: можливість використання спеціальних, дуже
широких пакетів скління з відмінними параметрами теплоізоляції та
звукоізоляції
02 Зручний штапік: легкий монтаж, прямокутна форма штапіка полегшує
кріплення внутрішніх жалюзі

09 Глибина монтажу 76 мм: ідеальні для використання в новому будівництві та
при ремонті будинків
10 Екологічність: використання матеріалів від повторної переробки в рамі та
стулці - технологія EcoPowerCore (EPC)
11 Витончені, підкреслені (гострі) краї / ефект рівного контуру: Сучасний
дизайн з обробкою під алюміній

03 Жорсткі, підібрані кріплення: стабільні, універсальні кріплення та
прямокутна форма камер – для підвищення стабільності профілів
04 Фурнітура: можливість використання фурнітури, обладнаної спеціальними
поверхневими завісами та прихованими завісами
05 Фурнітурний паз 13 мм: можливість встановлення спеціальної протизламної
фурнітури
06 Три ущільнення по периметру: максимальні параметри теплоізоляції /
пропускання повітря та герметичний захист від потрапляння води від опадів
07 Глибина скління 20мм: оптимальна теплоізоляція / запобігання конденсації
водяної пари

12 Капінос: вертикальний відлив на стулці - додатковий захист системи від
протікання
13 Технологія вклеювання склопакетів: можливість використання різних
способів вклеювання склопакетів з допомогою клею (на краю скла або від
сторони канавки) та вклеювання стрічкою – це рішення дозволяє виготовляти
елементи висотою до 2,60 м
14 Великий вибір покриттів для поверхні: доступні покриття гладкої структури,
під дерево, матові, металізовані покриття; опція – покриття з алюмінієвими
накладками
15 Гармонічне оформлення фасаду: доступні різні продукти, що відповідають
системі Elegante, наприклад підйомно-розсувні двері HST, фасадна система,
ролетів PROtex 2.0

08 6-камерна технологія: відмінна теплоізоляція/ значення Uf =0,93 Вт/м2К

Ідея Повторної переробки ∙ Inoutic/Deceuninck є ініціатором створення асоціації
Rewindo GmbH, яка поширює ідею повторного використання вікон з полімерних
матеріалів, призначених для утилізації.
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