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Okenný profil Elegante získal cenu Red Dot za produktový dizajn
/Brno 3. apríla 2019/ Deceuninck, belgický výrobca okenných a dverových systémov
z PVC a hliníka, získal prestížne ocenenie Red Dot Award 2019. Cenu v kategórii
„Produktový dizajn“ dostal nový okenný profil Elegante.

Elegante predstavuje kombináciu vynikajúcich izolačných vlastností s elegantným
štíhlym dizajnom. Deceuninck vyvinul vôbec najštíhlejší PVC profilový systém na trhu
(exteriérová hrana len 9 mm) a podarilo sa mu tak prepojiť dizajn s najlepšími
technickými parametrami. Okrem moderného dizajnu disponuje tento profil stavebnou
hĺbkou 76 mm a vďaka vynikajúcej hodnote tepelnej priestupnosti rámom Uf = 0,93
W/m2K dokáže uspokojiť požiadavky každého zákazníka či architekta. Súčasťou
Elegante je jadro EcoPowerCore vyrobené z recyklovateľného PVC, ktoré vyniká
extrémnou pevnosťou. Profil sa vyrába v prevedení s rovným aj predsadeným krídlom.
„PVC profily si zákazníci nikdy nevyberali kvôli vzhľadu. S profilovým systémom
Elegante máme ambíciu tento prístup zmeniť. Tento produkt je výsledkom našich
investícií do inovácií a dizajnu. A toto medzinárodné ocenenie iba potvrdzuje, že ideme
správnou cestou, “ povedal Francis Van Eeckhout, CEO spoločnosti Deceuninck.

www.deceuninck.sk

Inovatívny štíhly okenný profil Elegante bol ocenený 40člennou medzinárodnou
komisiou za svoj vysoko kvalitný dizajn. Cena Red Dot existuje už od roku 1954 a je
považovaná za jednu z najprestížnejších európskych cien v oblasti dizajnu.

Deceuninck Group
Je popredný európsky výrobca kvalitných PVC okenných a dverových profilov s parametrami pre
nízkoenergetické a pasívne bývanie. Zameriava sa tiež na výrobu stavebných systémov,
predovšetkým fasádnych obkladov a terás. Skupina Deceuninck so sídlom v Hooglede-Gits (BE)
patrí medzi troch najväčších výrobcov okenných profilov v Európe. Je aktívna vo viac ako 20
krajinách Európy (vrátane Ruska a Turecka), ďalej v Severnej a Južnej Amerike, Ázii a Austrálii.
Česká pobočka bola založená v roku 1993. Minulý rok teda oslávila 25 rokov svojho úspešného
pôsobenia na českom, slovenskom a maďarskom trhu. Zaisťuje predaj, marketing, technickú
podporu a zákaznícky servis okenných a dverových systémov – Inoutic Eforte, Prestige a Arcade,
novinky Deceuninck Elegante a ďalších stavebných systémov, ako sú terasy z kompozitného
materiálu Twinson či hliníkové fasádne obklady Premium.
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