
Elegante – Systém okenních profilů

Uf = 0,93 
W/m2K

Moderní vzhled a špičková technologie. PVC profilový systém Elegante zajišťuje maximální tepelnou i zvukovou 
izolaci, ochranu proti vloupání a dovoluje také zasklení velkých ploch. Zároveň vás přesvědčí svým minimalistickým 
a štíhlým designem. Elegante představuje design a parametry bez kompromisů.

Okna & dveře

www.elegante.deceuninck.com/cz
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Elegante – varianta s předsazeným křídlem 
Obr.: 1 : 1

Elegante – varianta s rovným křídlem 
Obr.: 1 : 2

Elegantní práh balkonových dveří 
se šikmou zasklívací lištou · Obr.: 1 : 2

KONCEPT PRO RECYKLACI / DECEUNINCK JE JEDNÍM ZE ZAKLÁDAJÍCÍCH ČLENŮ 
INICIATIVY ›REWINDO‹, VE KTERÉ SE SPOJILI PŘEDNÍ NĚMEČTÍ VÝROBCI PLASTOVÝCH 
PROFILŮ, ABY PODPOŘILI RECYKLACI PLASTŮ.

01 Zasklení až 70 mm: speciálně pro extrémně silná tepelněizolační nebo zvukotěsná 
skla / vysoká zvuková izolace do třídy 5 podle směrnic o zvukotěsnosti

02 Jednopatková zasklívací lišta: možné upevnění vnitřních žaluzií, 
jednoduchá montáž

03 Silné ocelové výztuhy: stabilní, univerzální výztuhy, pravoúhlé provedení komor 
pro zvýšenou stabilitu profilů

04 Kování: jsou použitelná standardní i skrytá kování

05 Euro drážka, osa kování 13 mm: možné dovybavení na bezpečnostní okna 
s vysokou ochranou proti vloupání

06 Tři obvodová těsnění: maximální tepelná izolace / odolnost proti větru 
a nárazovému dešti

07 Zapuštění skla do profilu 20 mm: optimální tepelná izolace / zabraňuje rosení 

08 6komorová technologie: vynikající tepelná izolace / hodnota Uf = 0,93 W/m2K

09 Stavební hloubka 76 mm: vhodný pro použití u nových staveb a při rekonstrukci

10 Udržitelnost: používání recyklovaných materiálů (EcoPowerCore) v rámu a křídle

11 Štíhlé tvary / plošné zarovnání: sladěný design v hliníkovém vzhledu

12 Okapnice: integrované napojení falešného sloupku

13 Technologie lepení: lepení do polodrážky / zasklívací hrany, popřípadě lepený spoj 
pomocí lepicí pásky, pro prvky až do výšky místnosti 2,6 m

14 Velký výběr dekorů a barev: k dostání v moderních a tradičních dekorech / na přání 
možnost hliníkového předsazeného krytu

15 Jednotné provedení fasády: naše portfolio zahrnuje zdvižně posuvné dveře, 
fasádní a žaluziový systém PROtex 2.0 sladěný se systémem Elegante

Elegante

VÁŠ PARTNER DECEUNINCK

Inoutic / Deceuninck, spol. s r. o.  
Tuřanka 1519/115a · 627 00 Brno-Slatina · Česká republika 
T +420 547 427 777 · F +420 547 427 779  
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