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6-légkamrás profil
szélessége 81 mm

Decco 82
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A Decco 82 profilrendszer ideális választás mindazok 
számára, akik a nagyszerű dizájn és kedvező ár 
mellett, az új hőszigetelési és műszaki 
követelményekre keresnek megoldást.

0,76Uw        *
W/m2K

*a referencia szer int i  1230 mm szélességű,  1480 magasságú ablaknál , 
48 mm/Ug=0,5 W/m 2K ablaküveggel ,  és Swisspacer  V távolságtartó kerettel



•  A profilgyártás technológiáját a Decco, 
 a szerszámkészítésben világhírű 
 Greiner céggel együttműködve 
 alkotta meg.  

•Polisztirol termikus betét 
 is alkalmazható

•	81	mm	beépítési	mélységű	
	 6	légkamrás	profilrendszer
	 	 	
	

•Az MSZ-EN 12608: -1:2016- 04 
 szabvány szerinti B osztályú profilok.
 Kitűnő hőszigetelés: Uw = 0,77 W/m2K 
 a referencia szerinti 1230 mm szélességű, 
 1480 magasságú ablaknál, 48 mm vast.  
 ablaküveggel, Swisspacer V 
 távolságtartó kerettel 

•Többféle	ablaküveg-típussal	
	 alkalmazható:	23	mm-től	egészen	
	 az	54,8	mm-ig	vastagságú	
	 üvegezésig!	

•	A tágas légkamrák lehetővé teszik 
 a profil nagyobb stabilitását elősegítő 
 merevítések alkalmazását, és minden   
 megfelelően megtervezett szerkezet  
 kivitelezését.

•	Szürke vagy fekete színű tömítésekkel 

•	Ajánlatunkban a profil alapteste 
 három színben érhető el: fehér, 
 karamell és sötétbarna 

•	Tartalmazza a teljes ajtó rendszert 
 

•	Ebben a profilrendszerben lehetőség 
 van az ablaküveg ragasztott 
 rögzítésére, mely technológia lehetővé 
 teszi a nagyméretű szerkezetek stabil 
 kialakítását. 

A	Decco	82	profilrendszer a nyílászárók legújabb trendjeit követve korszerű, esztétikus és 
egyedi külsőt nyújt az ablakoknak. Univerzális és sokoldalú tulajdonságainak köszönhetően 
számtalan ablaküveg-típussal alkalmazható: a standard típusú ablaküvegtől akár a 
négyrétegű vastag ablaküvegig; az általános hőszigetelő üvegtől kezdve a különleges 
szerkezetű hangszigetelő és biztonsági üvegig.  

•	A profilok optimális illeszkedési 
 magassága 5%-kal több fényt 
 biztosít a saját osztályában található
 egyéb profilrendszerek összehasonlí-
 tásában (1465 mm szélességű és 
 1435 mm magasságú, kétszárnyú 
 ablak esetén).  
 

•	Színes dekorfóliák gazdag  
 választékban 

Decco 82



Két rétegű üveg
24 mm Ug 1,0/Wm2K 
távtartó keret: SWISSPACER V, argon
 
  

Három rétegű üveg
48 mm Ug 0,5/Wm2K 
távtartó keret SWISSPACER V, argon

Négy rétegű üveg
52 mm Ug 0,3/Wm2K
távtartó keret SWISSPACER ULTIMATE, kripton

Uw=1,1	W/m2K Uw=0,76		W/m2K Uw=0,62	W/m2K

A 82-
es rendszerű 

profilok alapteste 3 
színben érhető el: fehér, 
karamell és sötétbarna - 
hogy mindig  illeszkedjen

 a dekorfólia színéh

•  A profilgyártás technológiáját a Decco, 
 a szerszámkészítésben világhírű 
 Greiner céggel együttműködve 
 alkotta meg.  

•Polisztirol termikus betét 
 is alkalmazható

A profil széles választékban színes és fa-utánzatú dekorfóliákkal is rendelhető

Az 1230 mm széles és 
1480 mm magas refer-
encia ablak hőáteresztő 
képessége

Az 1230 mm széles és 
1480 mm magas refer-
encia ablak hőáteresztő 
képessége 

Az 1230 mm széles és 
1480 mm magas refer-
encia ablak hőáteresztő 
képessége
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Coal Grey 5003 Golden Oak 08 Nut 05 Wine Red 3005Polish Pine 68 Briliant Blue 5007

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