
6 komôr
profil so šírkou 70 mm

Decco 71
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Profil v systéme Decco 71 6komorový systém Profil v systéme Decco 71 6komorový systém 
vyrobený z výnimočne bieleho PVC.vyrobený z výnimočne bieleho PVC.
Funkčný, univerzálny a elegantnýFunkčný, univerzálny a elegantný

0,86Uw        *
W/m2K

*na referenčné okno 1230 x  1480 so zasklením 44 mm/Ug=0,6 W/m 2K 
a distančným rámikom Swisspacer  V
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Coal Grey 5003 Golden Oak 08 Nut 05 Wine Red 3005Polish Pine 68 Briliant Blue 5007

Winchester 76 Crown Platinum 3001 AnTeak 3241 Smoke Pine 82Antique Pine 84 Vintage Pine 85

Decco 71
Systém Decco 71 to je ponuka pre všetkých zákazníkov, ktorí volia 
dobré vlastnosti profilu a zároveň dbajú na rozumnú cenu okien. 
Je vyrobený z vysoko kvalitného, jedinečne bieleho PVC, vďaka 
skvele navrhnutému profilu zaisťuje dobré  tepelné vlastnosti. 

Veľké komory umožňujú používanie výstuží vylepšujúcich stabilitu 
profilu. Odporúča sa všetkým zákazníkom, ktorí oceňujú dobrý dizajn 
a eleganciu.

• 6komorový systém so šírkou 70 mm

• Možnosť použitia rámu so šírkou zabudovania 81 mm

• Profily vo farbe najčistejšej bielej

• Profily v triede A a B podľa normy PN-EN 12608: -1:2016- 04

• Možnosť použitia mnohých druhov presklení:
 od 14 mm do 44 mm Uw = 0,86 W/m2K *

• Dokonalá tepelná izolácia v tejto triede profilov – Uf 1,2 Wm2/K

• Úplné spektrum doplňujúcich profilov umožňujúce zhotoviť každú
 správne navrhnutú konštrukciu

• Jadro profilu prispôsobené farbe dekoratívnych fólií.

• V ponuke tri farby jadra: biela, karamelová a tmavohnedá.

• Tesnenie šedej alebo čiernej farby

• Obsahuje dverný systém

*na referenčné okno 1230 x  1480 so zasklením 44 mm/Ug=0,6 W/m 2K 
a distančným rámikom Swisspacer  V
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