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6 камер
профіль шириною 81 мм

Decco 82
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0,76Uw        *
W/m2K

* для прикладового вікна шириною 1230 мм, висотою 1480 мм, 
зі  склопакетом 48 мм/Ug=0,5 W/m2K   і  розпірною рамкою Swisspacer V

Профіль у системі Decco 82 - 
це ідеальний вибір для тих, хто шукає 
найкращі температурні параметри, 
що відповідають новим будівельним вимогам, 
відмінного дизайну зі збереженням розумної ціни.  
  



•Технологія виробництва розроблена 
 спільно інженерами Decco   
 та всесвітнім лідером у   
 виробництві інструментів, 
 компанією Greiner  

•Можливість використання  
 пінопластового вкладишу  
   
 
 

•6-камерна система  
 з монтажною шириною 81 мм  
   

•Профілі класу B відповідно  
 до стандарту PN-EN 12608: -1:2016-  
 1:2016-04 Відмінна теплова ізоляція.  
 Uw = 0,77 Вт/м2К прикладового  
 вікна  шириною 1230 мм,  
 висотою 1480 зі склопакетом 48 мм   
 

•Можливість використання 
 багатьох типів склопакетів    
 товщиною від 23 мм  
 до 54,8 мм!    
   

•Розширені камери посилюючих  
 кріплень, що збільшують  
 жорсткість вікон та дозволяють 
 виконувати будь-які правильно   
 спроектовані конструкціях  

•Ущільнювачі сірого або  
  чорного кольору  

•Стрижень доступний у трьох  
 кольорах: білий, карамельного  
 кольору та темно-коричневий.  
 

•Містить повну дверну систему  
  

• У цій системі можна   
 використовувати технологію  
 вклеюваного скла, що дозволяє 
 створювати конструкції  
 великих габаритів.  
 

Профіль Decco 82 визначає найновіші тенденції у віконному секторі. 
Сучасний, аскетичний дизайн надає вікнам виняткового характеру.  
Продукція відрізняється універсальними властивостями. Вона дозволяє 
використовувати широкий спектр склопакетів - від стандартних 
до найтовстіших, від базових до спеціальних: теплих, 
звукопоглинаючих і безпечних.     

•Оптимальна висота встановлення 
 профілів, що дає до 5% світла   
 більше в порівнянні з іншими  
 системами свого класу   
 (у двустворчастому вікні
 розмірами: ширина 1465 мм  
 висота 1435 мм)  
 

•Широкий асортимент  
 декоративних плівок. 

Decco 82



Пакет з подвійним склом 
24 mm Ug 1,0/Wm2K 
рамка розпірна SWISSPACER V, аргон  
 

Pakiet з потрійним склом 
48 mm Ug 0,5/Wm2K 
рамка розпірна SWISSPACER V, аргон  
 
 

Pakiet з потрійним склом 
52 mm Ug 0,3/Wm2K
рамка розпірна SWISSPACER Ultimate,  
криптон   
 
 

Uw=1,2 W/m2K Uw=0,76 W/m2K Uw=0,62 W/m2K

Система 
82 доступні 3 

кольори стрижня: 
білий, карамельного 
кольору та темно-

коричневий, так, щоб 
колір завжди 

підходив 
до плівки

•Можливість використання  
 пінопластового вкладишу  
   
 
 

Профіль доступний з широкою палітрою наклеюваних кольорових плівок або плівок під 

Теплопроникність 
прикладового вікна 
ширина 1230 мм 
висота 1480 мм 

Теплопроникність 
прикладового вікна 
ширина 1230 мм 
висота 1480 мм 

Теплопроникність 
прикладового вікна 
ширина 1230 мм 
висота 1480 мм 
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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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