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Elegante s rovným krídlomElegante s predsadeným krídlom
Elegante s predsadeným krídlom

a oblou zasklievacou lištou
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Elegantný, štíhly, hranatý – 
technológia budúcnosti 
v dizajne novej generácie

Okenný systém Elegante má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a vďaka recyklovanému jadru 
EcoPowerCore predstavuje ekologicky praktickú alternatívu k hliníkovým oknám. Elegante presvedčí 
aj svojím dizajnom, navyše sa vyznačuje vynikajúcou hodnotou tepelnej izolácie Uf = 0,93 W/m2K. 
So stavebnou hĺbkou 76 mm spĺňa systém akékoľvek požiadavky – ako pre novostavby, tak aj 
pre rekonštrukcie.

Výnimočne štíhly vzhľad 
 
Oceňovaný minimalistický dizajn okenných profilov 
Elegante tvorí premyslený systém: úzky, plošne lícovaný 
vzhľad, hladké presahy, nové hranaté zasklievacie lišty 
a voliteľne dodávané hliníkové kryty alebo vhodné 
dekory. Hliníkový vzhľad okenných profilov robí 
z Elegante okno novej generácie. 

Maximum svetla

Okná s extrémne štíhlymi profilmi Elegante prepúšťajú 
do miestnosti ešte viac svetla. Špeciálna technológia 
lepenia umožňuje realizáciu obzvlášť veľkých a napriek 
tomu stabilných okien, ktoré vytvárajú krásne 
presvetlené interiéry.

Exkluzívne a futuristicky 
 
Tak pôsobí Elegante. A to nielen s hliníkovým opláštením, 
ale aj s každým módnym odtieňom – na výber je 
40 farebných fólií, ktoré sú vhodné pre všetky stavebné 
štýly. Široký výber farieb umožňuje profilom Elegante 
trafiť sa do vkusu každého z nás.

Moderná pravouhlá zasklievacia lišta



4 Deceuninck Elegante

Odpoveď na všetky výzvy: 
moderný dizajn bez kompromisov

Rozdiely medzi Elegante a hliníkovými oknami nie sú takmer viditeľné – PVC i hliníkové okenné 
profily poskytujú domu štýlový, elegantný a moderný vzhľad aj vynikajúce tepelnoizolačné 
vlastnosti. PVC profily sú a budú vždy cenovo výhodnejšie. Profily Elegante spĺňajú nielen 
maximálne nároky na tepelnú izoláciu a štandardy pre pasívny dom, sú tiež obzvlášť odolné voči 
vplyvom počasia. Okrem mnohých jasných faktorov hovorí pre Elegante tiež jeden pocitový faktor: 
plastové okno je príjemnejšie na dotyk než studený hliník. 
Útulná atmosféra domova…

Uf = 0,93 
W/m2K

Okná 
z profilového 

systému 
Elegante

Hliníkové 
okná

Tepelnoizolačné vlastnosti

Nižšia spotreba 
primárnej energie

Udržateľnosť

Príjemnejšie na dotyk

Cenová úroveň

Elegante s hliníkovým krytom
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Pokroková technológia 
pre najlepšiu izoláciu a optimálnu ochranu

Pekný na pohľad, ale s horšími parametrami? To neplatí pre Elegante. Pri ňom sa za elegantným 
vzhľadom skrýva špičková technológia. Elegante presvedčí svojimi technickými vlastnosťami 
na plnej čiare: výborné tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti, udržateľnosť, bezbariérové použitie 
i vyššia bezpečnosť.

Úspory energie

Je dobré, keď okná pomáhajú šetriť energiu. Systém 
stredového tesnenia Elegante podporuje špičkovú 
izolačnú hodnotu rámu 0,93 W/m2K. A pri stavebnej hĺbke 
iba 76 mm je možné používať aj extrémne hrubé sklá do 
70 mm. Elegante teda bez problémov spĺňa tiež štandard 
pre pasívny dom. 

Koniec každodenného hluku

Hrubé zasklenie, ktoré je možné pri Elegante, zvyšuje 
nielen tepelnú izoláciu, ale prispieva i k zvukovej izolácii. 
Rušivý a trvalo obťažujúci hluk zvonka môžete s Elegante 
nechať za oknami. 

Bezpečnosť pre seba i svojich blízkych

Taktiež v bezpečnosti dokáže Elegante bodovať: 
systém hravo dosahuje odolnosť proti vlámaniu triedy RC2 
– bezpečnostná trieda, ktorú ako štandarnú odporúča pre 
okná polícia. Bezpečnosť navyše zvyšuje stabilná oceľová 
výstuž v okennom profile. 

Prah budúcnosti

Pri stavbe alebo rekonštrukcii myslite na praktickosť 
a nezabúdajte na bezbariérové prvky. Pre vchodové 
a balkónové dvere je dostupný prah s výškou priechodu 
nula centimetrov, vhodný pre novostavby, ale aj pre 
renovačné projekty.

Investícia do udržateľnosti

Udržateľnosť, kvalita, lepšie mechanické vlastnosti – to 
všetko bez ďalších nákladov: s technológiou EcoPowerCore 
prispejete aj k ochrane životného prostredia. Vysoko 
výkonné PVC z recyklovaného PVC granulátu sa nachádza 
v jadre okenných profilov a okrem najlepších vlastností si 
navyše odnesiete i dobrý pocit. 

Elegantne jednotný

Elegancia, štýl a priamočiarosť v celom dome – s Elegante 
to nie je problém. Systém okenných profilov je plne 
kompatibilný so zdvižno-posuvnými dverami a vchodovými 
dverami Inoutic. Portfólio dopĺňa vhodný tieniaci systém. 
Tým docielite jednotný vzhľad celého objektu.
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Pre pekné, trvalo udržateľné bývanie
Sme inovatívna, celosvetovo pôsobiaca spoločnosť s jasnou misiou – vytvárať efektívne riešenia 
pre trvalo udržateľné bývanie s čo najmenším ekologickým dosahom. Vyrábame kvalitné PVC 
okenné a dverové profilové systémy a patentovaný kompozitný drevoplastový materiál 
Twinson – na terasy, obloženie fasád a strechy. Naším cieľom je vyvíjať nadčasové produkty a už 
dnes spĺňať budúce požiadavky na dizajn, výkon a ekologickú bilanciu. Informácie o nás a našich 
produktoch nájdete na www.deceuninck.sk.

innovation designecology

Building a sustainable home


