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6 komôr
profil so šírkou 81 mm

Decco 82
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Profil v systéme Decco 82 je ideálnou voľbou pre 
tých, ktorí hľadajú najvyššie tepelné parametre 
spĺňajúce nové stavebné požiadavky a skvelý dizajn 
zachovaním rozumnej ceny

0,76Uw        *
W/m2K

*na referenčné okno 1230 x  1480 so zasklením 48 mm/Ug=0,5 W/m 2K 
a distančným rámikom Swisspacer  V



6komorový systém
so šírkou zabudovania 81 mm

Možnosť použitia mnohých druhov 
presklení s hrúbkou od 23 mm 
do 54,8 mm!

Tesnenie šedej alebo čiernej farby

Široké spektrum dekoratívnych fólií

Rozšírenia komory výstužou zväčšujúce 
tuhosť okien a umožňujúce realizáciu 
takmer všetkých správne
navrhnutých konštrukcií

V ponuke tri farby jadra: biela, 
karamelová a tmavohnedá

Obsahuje úplný dverný systém

Optimálna výška zloženia profilu 
poskytujúca až o 5 % svetla viac
v porovnaní s inými systémami vo svojej 
triede (pri dvojkrídlovom okne s rozmermi 
šír. 1465 mm výš. 1435 mm)

Profily v triede B podľa normy 
PN-EN 12608: -1:2016- 1:2016-04
Dokonalá tepelná izolácia.
Uw = 0,76 W/m2K referenčného 
okna šír. 1230 mm, výš. 1480
so zasklením 48 mm
 Swisspacer V a distančným rámikom 
Swisspacer

Technologie výroby připravená společně 
inženýry Deccoa světovým magnátem
ve výrobě nářadí, firmou Greiner

V tomto systéme je možné
použitie technológie
vlepovania skiel, čo umožňuje vytvoriť
 konštrukcie s nadmernými rozmermi

Možnost použití polystyrenové vložky

Profil Decco 82 určuje najnovšie trendy v odvetví okien. Moderný, striedmy dizajn dodáva 
oknám výnimočný charakter. Výrobok má univerzálne vlastnosti.
Umožňuje využitie širokého spektra presklení – od štandardných po najsilnejšie, 
od základných po špeciálne: teplé, zvuk pohlcujúce a bezpečnostné. 
Profil sa odlišuje šírkou a stabilitou.

Decco 82



Dvojsklo
24 mm Ug 1,0/Wm2K
distanční rámeček SWISSPACER V, argon

Trojsklo 
48 mm Ug 0,5/Wm2K
distanční rámeček SWISSPACER V, argon

Štvorsklo
52 mm Ug 0,3/Wm2K
distanční rámeček SWISSPACER ULTIMATE, 
krypton

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

Systém 82
jádro dostupné 

ve 3 barvách: bílé,
karamelové a tmavě 

hnědé, tak, aby se 
vždy hodilo k barvě 

polepu

Optimálna výška zloženia profilu 
poskytujúca až o 5 % svetla viac
v porovnaní s inými systémami vo svojej 
triede (pri dvojkrídlovom okne s rozmermi 
šír. 1465 mm výš. 1435 mm)

Profily v triede B podľa normy 
PN-EN 12608: -1:2016- 1:2016-04
Dokonalá tepelná izolácia.
Uw = 0,76 W/m2K referenčného 
okna šír. 1230 mm, výš. 1480
so zasklením 48 mm
 Swisspacer V a distančným rámikom 
Swisspacer

Technologie výroby připravená společně 
inženýry Deccoa světovým magnátem
ve výrobě nářadí, firmou Greiner

V tomto systéme je možné
použitie technológie
vlepovania skiel, čo umožňuje vytvoriť
 konštrukcie s nadmernými rozmermi

Možnost použití polystyrenové vložky

Profil dostupný v širokej palete farebných a drevo napodobňujúcich polepov
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Tepelná priepustnosť 
referenčného okna 
šír. 1230 mm
výš. 1480 mm

Tepelná priepustnosť 
referenčného okna 
šír. 1230 mm
výš. 1480 mm

Tepelná priepustnosť 
referenčného okna 
šír. 1230 mm
výš. 1480 mm
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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


