lansează prima
platformă universală
pentru ferestre

Cu o imagine unică și cu cele mai bune caracteristici pe
piața profilelor din PVC suple, putem numi noua platformă
ELEGANT, argumentat, un concept de ferestre fără egal.
Inovația Deceuninck concentrată în platforma ELEGANT
reușește să atragă atenția publicului larg. Performanța
fără egal în gama de 76 mm, conceptele tehnologice unice
iCOR, ThermoFibra, Forthex, design-ul cubist, versatilitatea
și modularitatea geometrică trezesc entuziasmul atât al
arhitecților, producătorilor de ferestre, cât și al clienților finali.

ELEGANT este primul profil din PVC care vine cu o
imagine specifică aluminiului, printr-un design minimalist și
rafinat, cu unghiuri drepte și miez gri ce sugerează aspectul
metalic, cu fețele exterioare ale ansamblului ramă și cercevea
coplanare. Descoperiți profilul care oferă o alternativă la
aluminiu, dar are proprietățile PVC-ului.
Pentru profesioniștii din domeniul producției și montajului
de ferestre și uși din PVC, aspectul are o importanță aparte imaginea profilului este unică, atrage clienții și este pe gustul
arhitecților. Totuși, pentru profesioniști, cel mai important este
modul de producție. Optimizarea secțiunii profilelor ramă și
cercevea, prin modulul unic central iCOR, reduce tipologia de
repere, simplificând-o substanțial. Primul avantaj este scăderea
inventarului de profile. Aceasta înseamnă mai multe posibilități
de producție, fiecare profil de ramă se poate combina cu oricare
profil de cercevea. Economie de timp, eficiență în aprovizionare,
flexibilitate. Prelucrarea se face conform metodelor uzuale,
nimic special, nimic mai mult din punct de vedere operațional.
În plus este doar pachetul unic al indicilor de performanță:
• Uf = 0.93 W/mpK în varianta standard
• Uf = 0.88 W/mpK în combinație cu ThermoFibra și Forthex
- profile recomandate și pentru case pasive
• 6 camere, lățimea ramei de la 76 mm, a cercevelei de la 80 mm
• înălțime vizibilă minimă în categorie, de la 112 mm la 109 mm
• acoperirea vitrării de numai 9 mm oferă împreună cu
înălțimea vizibilă minimă cea mai mare suprafață de lumină, la
aceleași dimensiuni de panou de tâmplărie

iCOR

ThermoFibra

Deceuninck introduce din 2020, în premieră mondială,
primul modul unic central iCOR, ce poate fi folosit pentru
combinarea unei game largi de profile diferite de ramă și
cercevea. Doriți o imagine clasică, elegantă sau minimalistă?
Indiferent de imagine și de tipul de deschidere, spre interior
sau exterior, de poziția ferestrei față de fațadă, de profile
armate cu fibră de sticlă sau cu termoizolație din spumă
rigidă, pentru o renovare sau o clădire nouă, iCOR permite
combinarea profilelor pentru obținerea ansamblului ferestrei
dorit. Imaginați-vă că la un moment dat, într-un proiect
de renovare, doriți să schimbați imaginea, înlocuind doar
cercevelele, cu un alt tip de profil.

Utilizarea fibrei de sticlă nu este o noutate în domeniul profilelor
din PVC. Inovația Deceuninck introduce utilizarea fibrei de sticlă
în armarea longitudinală a profilelor, ca o ranforsare continuă,
crescând considerabil proprietățile mecanice ale profilelor.
În anumite limite, utilizarea profilelor cu ThermoFibra elimină
armăturile metalice. Combinat cu profilele termoizolante rigide
Forthex, fereastra capătă o rezistență sporită.

Forthex
Profilele din spumă rigidă Forthex, în carcasă metalică, combină
proprietățile termoizolante și creșterea rezistenței ferestrei.
Practic, Forthex schimbă paradigma izolării suplimentare
a profilelor. Beneficiind de toate caracteristicile unice ale
sistemului ELEGANT, pot fi realizate ferestre și pentru case pasive.

Deceuninck Group
Potențialul revoluționar de imagine, performanță și
producție al platformei ELEGANT este rezultatul activității
Deceuninck Group – Belgia, fiind unul din principalii actori
pe scena producției de profile din PVC pentru ferestre și
uși, clasat în top 3 mondial. Compania a fost înființată
în 1937 în Belgia și s-a extins rapid datorită calității
produselor și serviciilor oferite, astăzi fiind activă în peste
91 de țări, printre care se numără și România. Experiența și
expertiza cumulate în cei 80 de ani de activitate a consacrat
Deceuninck ca „The Blue Force”, un nume ce combină forța
grupului și inconfundabilul albastrul al identității vizuale.
Este vorba de o prezență puternică în domeniul producției
de sisteme de profile PVC pentru ferestre și uși cu geam
termoizolant, consolidată prin produse și servicii de cea
mai înaltă calitate. Deceuninck este o entitate complexă,
ce nu se rezumă doar la procesul de producție, ci desfășoară
și o activitate continuă de cercetare și dezvoltare. Astfel,
„Forța albastră” fabrică încă din 2004 produse 100%
reciclabile (fără plumb), ocupând o poziție fruntașă în
dezvoltarea de produse după un nou standard ecologic.
Și noutățile vor continua.

