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Šešios kameros
81 mm plotis

Decco 82
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DECCO 82 sistema - puikus pasirinkimas visiems 
ieškantiems naujausius statybų reikalavimus 
atitinkančių sprendimų, puikaus dizaino bei 
prieinamos kainos.

0,76Uw W/m2K *

* - Skaičiavimams parinktas langas: plotis - 1230 mm, aukštis - 1480 
mm, Swisspacer V rėmelis, 48 mm stiklo paketas (Ug = 0,5 w/m2K)



•Gamybiniai sprendimai parengti 
 bendradarbiaujant DECCO bei 
 GREINER - pasauliniu lyderiu 
 įrankių gamybos srityje

•Galimybė naudoti polistireno 
 užpildą
  
 
 

•81 mm pločio 
 6 kamerų profilių sistema  
   
 

•B klasės profiliai (atitinka PN-EN 
 12608: - 1:2016- 1:2016-04 
 standartą) 

•Puiki šilumos izoliacija - 
 Uw = 0,76 W/m2K

•Labai plati stiklo paketų 
 pasirinkimo galimybė - 
 nuo 23 mm iki 54,8 mm storio

   

•Vidinės kameros leidžia naudoti 
 platesnę plieninę armuotę, 
 kas padidina langų tvirtumą 
 ir leidžia pagaminti visas 
 teisingai suprojektuotas 
 konstrukcijas 

•Pilkos arba juodos spalvos 
 sandarinimo tarpinės

•Galimi trys profilio spalvos 
 variantai - balta, karamelės 
 ir tamsiai ruda
  

•Pilnai sukomplektuota sistema 
 lauko ir vidaus durims  

•Galimybė naudoti stiklo įklijavimo 
 technologija, kas leidžia pagaminti 
 didesnių matmenų konstrukcijas
   
 

DECCO 82 sistema - produktas, atspindintis naujausias langų gamybos tendencijas. 
Modernus bei elegantiškas dizainas suteikia langams išskirtinę išvaizdą.
Šios profilių sistemos unversalumas suteikia galimybę naudoti plačią gamą įvairiausių stiklo 
paketų: nuo ploniausių ir paprasčiausių iki storiausių bei pasižyminčių išskirtinėmis savybėmis 
(gera šilumos izoliacija, akustika ar saugumu).

•Optimaliai suprojektuotas 
 profilis garantuoja iki 5%   
 didesnį patenkančios šviesos  
 kiekį, lyginant su kitomis 
 sistemomis savoje klasėje   
 (lango plotis - 1465 mm,  
 aukštis - 1435 mm, naudojant 
 dviejų stiklų paketą)

•Platus dekoratyvinių 
 laminavimo plėvelių pasirinkimas
 

Decco 82



24 mm Ug=1,0/Wm2K 
2 stiklų paketas
SWISSPACER V rėmelis, argono dujos

48 mm Ug=0,5/Wm2K 
3 stiklų paketas
SWISSPACER V rėmelis, argono dujos  

52 mm Ug=0,3/Wm2K
4 stiklų paketas
SWISSPACER ULTIMATE rėmelis, 
kriptono dujos

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

Galimi 
trys profilio 

spalvos variantai 
- balta, karamelės ir 

tamsiai ruda. Tai ypač 
palengvina laminavimo 

plėvelės spalvos 
pasirinkimą.

•Gamybiniai sprendimai parengti 
 bendradarbiaujant DECCO bei 
 GREINER - pasauliniu lyderiu 
 įrankių gamybos srityje

•Galimybė naudoti polistireno 
 užpildą
  
 
 

•Puiki šilumos izoliacija - 
 Uw = 0,76 W/m2K

Platus spalvotų ir medieną imituojančių laminavimo plėvelių asortimentas. 

Lango šiluminės savybės.
Skaičiavimams 
parinktas langas: 
aukštis - 1480 mm, 
plotis - 1230 mm

Lango šiluminės savybės.
Skaičiavimams 
parinktas langas: 
aukštis - 1480 mm, 
plotis - 1230 mm

Lango šiluminės savybės.
Skaičiavimams 
parinktas langas: 
aukštis - 1480 mm, 
plotis - 1230 mm
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Coal Grey Golden Oak 08 Nut 05 Wine Red 3005Polish Pine 68 Briliant Blue 

Winchester 76 Crown Plati-AnTeak Smoke Pine Anique Pine 84 Vintage Pine 85
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