Elegant – tehnologie superioară
într-un design de pionierat

Ferestre si Usi
www.deceuninck.com

Elegant design unghiular semi coplanar
cu bagheta unghiulara similar esteticii aluminiu
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Elegant design unghiular
semi coplanar si bagheta rotunjita

Elegant design standard

Elegant, subțire, cubist
Tehnologia viitoare în proiectare
Design pentru o noua generație
Dotat cu proprietăți excelente de performanță și reciclare ecologică Materialul EcoPowerCore este
folosit in sistemul de profile al ferestrei Elegant, izolant termic și durabil , fiind o soluție ecologică
semnificativa. Fereastra Elegant, datorită unui aspect complet nou, reușește sa aiba si un aspect
visual: 100% convingător–cu o valoare excelentă de izolare termică de până la Uf= 0,93 W /m 2K.
Cu o adâncime de construcție a tocului de numai 76 mm, sistemul îndeplinește toate cerințele în
clădirile noi și pentru renovare. Așa va redefini sistemul Elegant viitorul ferestrelor.

Aspect excepțional de minimalist

Special și futurist

Pentru aspectul ingenios de pionierat, Ferestrele fabricate
cu sistemul de profile Elegant au fost premiate: Vitrarea
îngustă dar plină, extrem de subțire, foloseste un nou
sistem restangular de baghete pentru geamuri; Placari din
aluminiu sunt opționale cu culori in nuante de gri Profilul
ferestrei Elegant, corespunde unui design pentru o generație complet nouă.

Aspect elegant si nu doar pentru ca seamana cu
aluminiul, ci și datorita fiecarei nuante in trendmodern,
din programul color pentru o fereastra futuristă. Sistemul ofera in total 40 de folii de culori–potrivite tuturor
preferințelor individuale și stilurilor arhitecturale – ceea ce
face din fereastra Elegant o alegere optima pentru fiecare
gust.

Mai multă lumină prin
dimensiunile profilelor
Luminozitate extinsa : camere cu ferestre elegante,
beneficiază acum de designul extrem de subțire al
sistemului de profile pentru ferestre ; Datorită unei
tehnologii speciale cu adeziv, poate fi realizata
o vitrare deosebit de mare cu o fereastră stabilă.
Se creează lumină inundată, in camere însorite.
.

Cubic, cu bagheta unghiulara
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Răspunsul la toate provocările:
design inovator fără nici un compromis
Sistemul de ferestre Elegant oferă casei tale o impresie elegantă și modernă. De asemenea, sistemul
convinge din punct de vedere al caracteristicilor sale de performanță:–nu este numai elegant dar
îndeplinește si cerințele maxime în ceea ce privește izolarea termică la standardul casei pasive;
rezistența sa la intemperiile mediului este deosebit de bună pentru PVC, sub aspecte ecologice
reciclabilitatea și durabilitatea este foarte buna, se respecta cerințele de reducere a consumului
de energie primară.

Consistent elegant
Eleganță, stil și armonie în toată casa – cu ferestrele Elegant nicio problemă. Sistemul de profile al ferestrelor este
deplin compatibil si cu ușile noastre culisante cu ridicare
și glisare , si cu un nou sistem de rulouri, care completeaza portofoliul. Acesta este un aspect consecvent pentru
întreg obiectiv garantat.

Uf de pana la
0,93 W/m2K

Elegant cu placare din aluminiu
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Tehnologia de pionierat pentru cei mai
buni Izolare și protecție optimă
Aspect frumos, dar valori interioare slabe? Nu si cu Elegant !. Aici este ascuns în spatele unui aspect
vizual elegant o tehnică superioară. Funcționalitate este convingatoare cu proprietățile sale tehnice
peste tot–fie pentru izolare termica , fie pentru izolarea fonică, fie cu durabilitatea, accesibilitatea
sau siguranta sa.

Energia este o marfă scumpă

Investiți în sustenabilitate

Deci este bine dacă ferestrele sa ajute la economisirea de
energie. Garnitura din mijloc folosita la sistemul Elegant
confera o valoare superioară a coeficientului de transfer termic din rama, pana la Uf= 0,93 W /m2K. Pentru o
adancime constructiva de 76 mm se pot folosi pachete
de sticla tripla de până la 70 mm. Acesta este și standardul
casei pasive ușor și eficient de implementat.

Investiți în sustenabilitate Durabilitate, calitate, îmbunătățirea proprietatilor mecanice se pot obtine fără costuri
suplimentare: cu ajutorul tehnologiei EcoPowerCore
pentru profile din PVC de inalta performanta. Granulele
din PVC reciclat sunt folosite la productia profilelor ferestrelor si faciliteaza protectia mediului ambient. Astfel sunt
intrunite toate atributele unei constiinte responsabile fata
de mediu.

Va protejati de zgomotul cotidian

Gândește azi pentru mâine

Vitrajul cu pachet de sticla tripla, specific ferestrelor
Elegant, asigura nu numai o izolare termică, ci contribuie
și la Izolare fonică foarte buna. Pe termen lung, zgomotele
enervante din exterior pot fi eliminate cu ușurință, cu o
fereastra Elegant inchisa.

Nu există nici un obstacol dacă doriți să construiți sau să
renovați într-un mod orientat spre viitor. Pentru ușa de
intrare a casei , sau a balconului este disponibil un prag cu
trecere fără diferente de nivel , atat pentru construcții noi,
precum și pentru proiecte de renovare
.

Securitate pentru tine și cei dragi
Fereastra Elegant beneficiaza si de o buna performanta
din punct de vedere al securității: Protecția împotriva
efractiei ajunge cu ușurință la clasa RC2–de rezistență,
cunoscuta si recomandata standard pentru ferestre, si de
catre poliție. Armatura stabila de oțel din profilul de PVC al
ferestrei, crește foarte mai mult siguranța.
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Pentru o casă frumoasă si durabilă

ELEGANT CU PLACARE DIN ALUMINIU

innovation

ecology

design

Building a sustainable home
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Ca o companie cu orientare globala pe “High – Tech “ , cu accent clar pe cele mai scăzute influente
ecologice negative, creăm o amprentă modernă pentru o casă durabilă. Promovam sisteme
avansate de profile din PVC de înaltă calitate și material brevetat Twinson, utilizate pentru ferestre
, uși si terase . Vom crea produse frumoase pe termen lung, care îndeplinesc cerințele viitoare în
ceea ce privește aspectul, performanța și respectărea echilibrului ecologic, astăzi–aceasta este
revendicarea noastră!

