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Jednoduchost

VES¥KERÉ INFORMACE OBSAZ¥ENÉ V TÉTO BROZ¥URCE PODLÉHAJÍ VS¥EOBECNYM ODBYTOVYM PODMÍNKÁM FIRMY DECEUNINCK. VYTISK TE¥CHTO PODMÍNEK JE U FIRMY NA POZ¥ÁDÁNÍ K DISPOZICI.

ZNÁZORNE¥NÉ PROFILY A BARVY SE MOHOU V DETAILECH ODLIS¥OVAT VE TVARU NEBO BARVE¥ OD SKUTEC¥NOSTI. TUTO BROZ¥URU JAKO CELEK ANI JEJÍ C¥ÁSTI NELZE REPRODUKOVAT BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ SPOLEC¥NOSTI DECEUNINCK.

V DUSLEDKU NAS¥Í POLITIKY NEUSTÁLÉHO ZLEPS¥OVÁNÍ VYROBKU, VS¥ECHNY VYKRESY, FOTOGRAFIE A TECHNICKÉ DETAILY SE MOHOU ZME¥NIT BEZ PR¥ EDCHÁZEJÍCÍHO OZNÁMENÍ.
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Funkc¥ní charakteristika

Design

Praktic¥nost

zendow - speciálne¥ navrz¥en proto,
aby usnadnil Vás¥ z¥ivot.
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Jasné r¥es¥ení

U zendow jsme doladili jeho pr¥ednosti az¥ na samotnou
hranici. Technologie je navrz¥ena pro Vas¥i maximální
spokojenost a pohodlnost.
zendow je nejnove¥ji vyvinuty systém mezi spolehlivymi,
vysoce vykonnymi systémy PVC. Byl vytvor¥en a otestován, aby Vám poskytl maximální ochranu po vs¥ech
stránkách: ochranu pr¥ed hluc¥ností, tepelnymi a pove¥trnostními vlivy.

Celková ochrana

KR¥IVKA STLAC¥ENÍ TE¥SNE¥NÍ

Síla [mPa]

Stlac¥ení [mm]

Vzduchote¥snost a vodote¥snost

Izolace

Koncepce te¥sne¥ní
Deceuninck vytvor¥il jedinec¥nou koncepci te¥sne¥ní se stejnym
citem pro detaily, ktery najdete u vs¥ech nas¥ich profilu. Vysledkem
je jedinec¥ná, multifunkc¥ní sada te¥sne¥ní, která má jak te¥snící, tak
zasklívací funkci. Jejími hlavními rysy jsou:
– optimalizovaná geometrie, na míru vytvor¥ená jedinec¥ná
koncepce profilu,
– dokonale zpracované materiály TPE (termoplastické
elastomery) pec¥live¥ vybrané kvuli svym speciálním vlastnostem,
– prube¥z¥né vkládání be¥hem lisování zaruc¥ující trvale vysokou
kvalitu.

Tepelná charakteristika
Kvuli svym pr¥irozenym izolac¥ním vlastnostem je PVC-U
ideálním materiálem.
Vyznac¥uje se vybornou tepelnou izolací.
3-komorová koncepce zendow vyhovuje nejpr¥ísne¥js¥ím
pr¥edpisum pro tepelné vlastnosti.
V pr¥ipade¥ potr¥eby muz¥e zendow dovést tuto izolaci k jes¥te¥
ve¥ts¥í dokonalosti, jelikoz¥ tento systém byl vytvor¥en pro
5-komorovou koncepci. Nevyz¥aduje to ani podstatné
zme¥ny u stávajícího procesu vyroby, zar¥ízení nebo
stavebních plánu.
– jes¥te¥ vys¥s¥í hodnota souc¥initele prostupu tepla u stejné
koncepce profilu

Koncepce odvodn¥ování
zendow pr¥edkládá novou koncepci odvodn¥ovacího systému,
ktery zajis¥t’uje plynulé odváde¥ní ves¥keré vody, která pronikne
dovnitr¥. Tento systém tvor¥í:
– suchá zóna chránící kování,
– s¥ikmy povrch, ktery je ve str¥edu ukonc¥en zubem, odde¥luje
ves¥kerou vodu od suché zóny.
Funkc¥ní charakteristika vyrobku byla ove¥re¥ na spolec¥nostmi
BBA / BSI (CSTB, atd.)

Protihlukové vlastnosti
PVC samotné poskytuje ty nejleps¥í záruky, co se izolace
tyc¥e. zendow vs¥ak ope¥t pr¥inás¥í zleps¥ení a nabízí dals¥í
prvky, a to následující:
– 70 mm koncepce, která Vám umoz¥ní vyuz¥ít protihlukové
sklene¥né vyplne¥ az¥ do tlous¥t’ky 41 mm,
– Te¥snicí koncepce TPE, která díky svému maximálnímu
pr¥esahu mezi okenním a vne¥js¥ím rámem vytvár¥í
vyjimec¥nou protihlukovou bariéru.

potvrzena certifikovanyymi vlastnostmi

Bezpec¥nost
Pr¥ídavné str¥edové te¥sne¥ní
zendow pr¥edstavuje inovac¥ní str¥edové te¥sne¥ní, které bylo
vytvor¥eno zac¥lene¥ním malého, vzhuru zahnutého zubu do
systému drenáz¥e. Slouz¥í jako bariéra navíc proti moz¥nému
proniknutí vody a proti korozi kování. Rámové uzáve¥ ry tak
budou méne¥ pr¥ístupné, a tím se zvys¥í bezpec¥nost vuc¥i
násilnému vniknutí.
Po instalaci lze pouz¥ít str¥edovou c¥ást jako podporu pro
rychlé pr¥ipevne¥ní tr¥etího te¥sne¥ní, c¥ímz¥ se zendow stává
jes¥te¥ vykonne¥js¥í, jak co se tyc¥e vzduchote¥snosti, tak
vodote¥snosti, ale i co se tyc¥e protihlukové a tepelné
izolace.
Ochrana pr¥ed vloupáním
Abyste mohli byt naprosto klidní, zendow je kompatibilní se
vs¥emi zar¥ízeními proti násilnému vniknutí, které jsou na
trhu a nabízí pr¥itom navíc tyto bezpec¥nostní prvky:
– moz¥nost nas¥roubovat pevné díly bezpec¥nostního kování
proti násilnému vniknutí pr¥ímo do oceli,
– upevne¥ní záve¥rnych bodu za str¥edovou bariérou,
– zajis¥te¥né a bezpec¥né umíste¥ní skla díky 20 mm
zasklívacím lis¥tám,
– koncepce dver¥í vys¥s¥í tr¥ídy bezpec¥nosti.

Proc¥ ve¥ci komplikovat, kdyz¥ to jde jednodus¥e?
Obzvlás¥te¥, kdyz¥ se prokázalo, jak je jednoduchost úc¥inná.

Nápadity design

Nové proporce

Novy design

Redukované kr¥ivky
70 mm s¥ír¥ka zendow umoz¥n¥uje zvys¥it pevnost profilu a
dále optimalizovat stálost vyztuz¥ení. Díky tomu jsme mohli
minimalizovat pohledovou s¥ír¥ku profilu, zve¥ts¥ila se
zasklená plocha a pronikání denního sve¥tla do interiéru.

Tvar profilu
Jako u ve¥ts¥iny ve¥cí v z¥ivote¥ byvá c¥asto jednoduchy zpusob
tím nejleps¥ím. Design zendow tuto pravdu jen potvrzuje.
Jeho jedinec¥ny tvar je svym zpusobem vizuálne¥ atraktivní,
a pr¥itom vyhovuje spouste¥ architektonickych stylu. zendow
v podstate¥ spojuje klasickou i souc¥asnou architekturu,
zatímco jeho teplé, jemné kr¥ivky pote¥s¥í Vas¥e smysly.

u
Koncepce symetrickyych profilu
Jedinec¥ná symetrie zendow je elegantní jak zevnitr¥, tak
vne¥ okna a umoz¥n¥uje Vám vytvor¥it jednotny design u
vs¥ech Vas¥ich projektu. At’ uz¥ bude okno otevr¥ené nebo
zavr¥ené, muz¥ete si byt jisti, z¥e bude zachován jeho styl.
Cit pro detaily
Díky svému cíte¥ní vnímá Deceuninck víc nez¥ jen samotné
okno. Od odtokovych dráz¥ek, okrasnych lis¥t a parapetu az¥
po spojovací profily, fales¥né okenní sloupky atd. U vs¥ech
Deceuninck pr¥emys¥lel nad tím, jak dodrz¥et u kaz¥dého
prvku zendow maximální jednotnost designu, vc¥etne¥
vizuální podoby.

Chameleónskyy pr¥ístup
Nezávisle na stylu Vas¥eho projektu muz¥ete upravit zendow
tak, aby vyhovoval Vas¥im designovym cílum. Od celé r¥ady
zasklívacích lis¥t az¥ po fales¥né okenní sloupky, muz¥ete
zcela upravit vzhled Vas¥ich oken. Dokonce muz¥ete
zendow me¥nit bez jakékoli námahy c¥i dusledku pro vyrobní
proces.
Snadné ohyybání
Typicky design zendow naprosto spln¥uje podmínky
ohebnosti. Navíc me¥kce zakulaceny tvar profilu vyhovuje i
oblym okenním dílcum.

po vs¥ech stránkách

M OLEKULÁRNÍ

STRUKTURA

PVC-U

Nová bílá Deceuninck

Deceuninck a PVC-U

Barva harmonie
zendow pr¥edstavuje zcela novou standardní bílou
s oznac¥ením RAL 9016, jelikoz¥ hloubkovy pruzkum a
testování odhalily, z¥e tato barva ladí s ostatními materiály,
jako jsou napr¥. str¥íkané dopln¥ky. Bílá nabízí ve¥ts¥í me¥kkost
a rafinovanost a je pro souc¥asny vkus a oc¥ekávání
evropského trhu dostatec¥ne¥ atraktivní.

Moderní materiál „par excellence“
Jestliz¥e se PVC-U stal jednou z nejdulez¥ite¥js¥ích surovin ve
stavebním prumyslu po celém sve¥te¥, je to hlavne¥ díky jeho
pr¥írodním vlastnostem – odolnosti a dlouhé z¥ivotnosti.
PVC-U okno je neznic¥itelné.
PVC vyz¥aduje od koncového uz¥ivatele jen minimální údrz¥bu
a je odolné vuc¥i otr¥esum i UV zár¥ení.
Profesionál jej muz¥e pouz¥ít u vyhrazené r¥ady profilu, je
vs¥ak pouz¥itelny pro vs¥echny typy oken, povrchovych úprav,
ohybání a barev.

Barevná s¥kála Deceuninck
zendow také zjevne¥ te¥z¥í z nesmírne¥ bohatého know-how
Deceuninck, co se tyc¥e barev.
Rada zendow muz¥e byt dále upravena na míru
prostr¥ednictvím s¥iroké palety jednotlivych barev, kdy se
vyuz¥ívá bud’ postup probarvení Deceuninck vysoké kvality
Decoroc, nebo laminované profily v jednotné barve¥
zvyrazn¥ující strukturu dr¥eva.

Deceuninck – mistr¥i PVC
Deceuninck je pys¥ny, z¥e tak dbá o dokonalost. Pomocí
nas¥ich vyzkumnych programu jsme vytvor¥ili zvlás¥tní, vysoce
kvalitní slouc¥eniny, které jes¥te¥ rozs¥ir¥ují hranice potenciálu
PVC.
Pr¥esto si váz¥íme toho, z¥e nas¥e povinnosti daleko pr¥esahují
pouhé zleps¥ení kvality nas¥ich vyrobku, a proto recyklace a
ekologicky design zustávají hlavními body nas¥í filozofie.

Se zendow je snadné dosáhnout harmonie v
kaz¥dém architektonickém i interiérovém stylu.
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Cistota stylu
a jednoduchost
Stavebnicová, univerzální, multifunkc¥ní – koncepci zendow lze
snadno vyuz¥ít jak pr¥i nové vystavbe¥, tak pr¥i rekonstrukcích.

Snadná vyroba byla pr¥i vyvoji zendow jedním z
hlavních faktoru:
koncepce univerzálních sloupku, detaily pro rychlé
pr¥ipevne¥ní, multifunkc¥ní profily, dokonc¥ovací prvky…
Duraz byl kladen na jednoduchost instalace bez
kompromisu na uz¥ívání.

Snadné pouz¥ívání

Koncepce zendow

Profil zendow

Stavebnicovyy systém
Deceuninck optimalizoval funkc¥nost kaz¥dého profilu jes¥te¥
pr¥ed tím, nez¥ je zpracován do standardních profilovych
dílcu nebo stavebnicovych prvku.
Tento pr¥ístup nám dovoluje zachovat pr¥ísnou jednotnost pr¥i
montáz¥i vs¥ech zvlás¥tních typu profilu.

Univerzální vne¥js¥í rám
Koncepce univerzálního vne¥js¥ího rámu byla vyvinuta proto,
aby nabídla jeden jednoduchy rámovy profil, ktery lze
pouz¥ít pro vs¥echny aplikace, vc¥etne¥ novostaveb,
rekonstrukcí a dals¥ích.

70 mm
70 mm je ideální vys¥ka profilu, která zároven¥ umoz¥n¥uje:
– zvys¥it celkovou pevnost profilu,
– optimalizovat geometrii a efektivnost nákladu u vyztuz¥ení,
– zavést moz¥nost vícekomorového provedení u stejné
koncepce profilu.
Symetrie a multifunkc¥nost
Symetrická koncepce zendow nám umoz¥n¥uje navrhovat
profily pro multifunkc¥ní pouz¥ití. Napr¥íklad díky vne¥js¥í a
vnitr¥ní symetrii muz¥ete pouz¥ít stejny profil jako ven otvíravé
dver¥ní kr¥ídlo i sloupek.

Univerzální sloupek
Poté, co jsme navrhli speciální typy tvaru vyztuh, je moz¥né
pouz¥ívat tento univerzální sloupek i ve více aplikacích.
Koncepce univerzálního sloupku 80 mm skutec¥ne¥ bude pro
Vás r¥es¥ením v 95% ze vs¥ech moz¥nych pr¥ípadu.
At’ uz¥ se jedná o svar¥ovany nebo mechanicky spojovany
sloupek, vz¥dy bude mít 80 mm.

pro vs¥echny typy aplikací

Systém zendow

Dotvár¥ení charakteru zendow

Koncepce dver¥í
Díky 70 mm koncepci a novému uspor¥ádání vnitr¥ních ste¥n
lze pouz¥ít novou koncepci dver¥í s uzavr¥enymi vyztuhami
45 x 45 mm, která Vám zajistí:
– Zvys¥enou pevnost, jes¥te¥ vyleps¥enou pouz¥itím
svar¥ovatelnych rohovych PVC kusu,
– Moz¥nost upevnit dver¥ní záve¥sy pr¥ímo na ocel,
– Kompatibilitu s kaz¥dym typem kování.

Okna a dver¥e
– Posuvné systémy
– Zimní zahrady
– Záve¥sové ste¥ny
– atd...

Res¥ení pro rekonstrukce
Zatímco univerzální rám poskytuje r¥es¥ení pro kaz¥dou
aplikaci, r¥ada Zendow také poskytuje celou r¥adu r¥es¥ení
vyvinutych speciálne¥ pro nejc¥aste¥js¥í typy rekonstrukcí.
zendow také nabízí nové koncepce povrchovych úprav, u
kterych je zaruc¥eno, z¥e budou pr¥irozene¥ ladit s budovou,
pr¥ic¥emz¥ pozornost bude zame¥re¥ na na jednoduchost
instalace pro vs¥echny stavby.
(napr¥íklad povrchová úprava oken, obloz¥ení oste¥ní a
parapety, atd…)

Ochrana domu
– Systém Storbox se stahovacími lamelovymi roletami
– Lamelové okenice
– atd...
Obloz¥ení
– Vne¥js¥í obloz¥ení
– Str¥es¥ní systémy
– atd...

Díky zendow pr¥inesete lidem to, c¥eho si nejvíc cení –
spokojeny a pohodlny z¥ivot.
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v dokonalé
harmonii
Se svymi redukovanymi kr¥ivkami, úz¥asnou symetrií a novou
bílou barvou pr¥edstavuje zendow dokonalou rovnováhu
estetiky a funkc¥nosti.
zendow bylo vyvinuto jako zvlás¥tní chameleónská koncepce. U vs¥ech svych konstrukc¥ních detailu bude zendow
pusobit harmonicky za vs¥ech podmínek.
Je kompatibilní se vs¥emi druhy konstrukc¥ních detailu.
S¥iroké spektrum dopln¥kovych profilu umoz¥n¥uje bezpoc¥et
moz¥ností na míru dle pr¥ání zákazníka.

