Profilový systém AD

Dorazové teěsneění AD
v 3-komorovém systému.

Profilový systém
Deceuninck AD

Dorazové teěsnění AD v 3-komorovém systému.

Plastová okna se osvědčují již po řadu
let, protože materiál a výrobní zpracování
nabízí výbornou kvalitu bydlení.
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1 Jsou možné všechny druhy
zasklení.
Tloušťka zasklení do 39 mm.
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Okenní profily Deceuninck AD jsou zhotoveny z vysoce houževnatého vytvrzovaného
PVC. Přednosti tohoto materiálu zaručují,
že okna a dveře mají dlouhou životnost při
stálé kvalitě. Hladký povrch nepotřebuje
žádnou zvláštní údržbu a odolává všem
povětrnostním vlivům.
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2 „Suché“ zasklení se sotva
viditelným těsněním (bez použití tmelu)
3 Výrazné zaoblení a sklon 45°
zajišťují optimální odvod vody
a hezký vzhled.
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4 Uvnitř ležící zasklívací lišty
odpovídají normě DIN 18545.

Výroba okenních profilů Deceuninck AD je
energeticky a surovinově úsporná a jejich
použití na okna či dveře zvyšuje bytový
komfort a současně pomáhá šetřit topnou
energii. Proto jsou – tak jak tomu má dnes
být u všech průmyslových výrobků – šetrné
vůči uživateli a životnímu prostředí.
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6 Dvě obvodová těsnění.
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7 Euro-drážky pro standardní
kování.
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Použití profilového systému s dorazovým
těsněním AD umožňuje vyrábět a dodávat
všechny druhy výplní. Např. okna, balkónové, terasové nebo vchodové dveře
s různými způsoby otevírání. Otevíravé,
otevíravé sklopné včetně mikroventilace,
ven otevíravé a pevné zasklení.

5 Beztlakové odvodňování zaručuje optimální těsnost.
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Tepelná a zvuková izolace
Profilový systém AD splňuje požadavky nařízení
na úsporu energie a též směrnice týkající se zvukové izolace.
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8 Odvodňovací a odvzdušňovací
otvory vždy přes komůrky.
9 Dostatečně dimenzované kovové
výztuhy.
10 Upevnění kování vždy přes dvě
přepážky.
11 Možnost napojení doplňkových
profilů.
Profilový systém s dorazovým
těsněním AD je dlouhodobě
ověřený systém, který má
moderní design a dokonalé
technické provedení.

Tepelná izolace:
Uf-hodnota do 1,6 W/m2K
(Vyztužené profily)
Zvuková izolace:
do zvukotěsnosti třídy 5
Certifikáty
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PVC profilové systémy Deceuninck
a Thyssen mají certifikáty od všech
významných zkušebních institucí a splňují
veškerá jakostní a zkušební ustanovení.

Okenní profily AD
jsou společné dílo silného
výrobce profilů a zkušeného
výrobce a dodavatele oken.

WÜRZBURG
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SKZ-Prüfzeichen

RAL-Gütezeichen

Naši odborně vyškolení a autorizovaní pracovníci jsou zárukou kvalifikovaného poradenství, kvalitních dodávek
a rychlé montáže.

Deceuninck spol. s r.o., Vintrovna 23, 664 41 Popůvky, Česká Republika,
Tel.: +420 547 427 777, Fax: +420 547 427 788
Email: deceuninck.spol@deceuninck.com, www.deceuninck.com

426 TP 10.0 CZ 03/04 ED

Váš nejbližší licenční výrobce:

Deceuninck spol. s r.o., Vintrovna 23, 664 41 Popůvky, Česká Republika,
Tel.: +420 547 427 777, Fax: +420 547 427 788
deceuninck.spol@deceuninck.com, www.deceuninck.com

