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Szwecja

O NAS

Finlandia

Norwegia
Estonia

DECCO S.A. to producent najwyższej jakości systemów profili okiennych

Łotwa

i drzwiowych PVC. Nasze profile cieszą się uznaniem zarówno producentów
zespół, nowoczesne maszyny i urządzenia, wytrwałe prace badawcze
i drobiazgowa kontrola jakości oraz szereg certyfikatów i nagród sprawiają,

Irlandia

Wielka
Brytania

że profile PVC są najlepszymi ambasadorami marki DECCO.

czne oraz magazyn wysokiego składowania.
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Austria

Włochy

Klientami DECCO S.A. są producenci stolarki okiennej i drzwiowej PVC

Decco 71 Decco 82 Decco 83 Thermicco Euro +

Niemcy

Francja

produkcyjnych, laboratorium badawcze, własna mieszalnia, centrum logisty-

w całej Polsce. Systemy DECCO są również obecne w blisko 30 krajach całej

Belgia

Białoruś

Polska

Holandia

Czechy

Zakład produkcyjny w Suwałkach to w chwili obecnej 15 nowoczesnych linii

Europy.

Rosja Litwa

Dania

stolarki, jak i bezpośrednich użytkowników okien i drzwi. Profesjonalny

Hiszpania

Ukraina
Slowacja
Mołdawia

Węgry

Chorwacja
Bos.

Rumunia
Serbia

Bułgaria

Grecja

Portugalia

HST

Ciepły
próg

Nakładki
ALU
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JAKOŚĆ
Postrzeganie naszej marki przez pryzmat najwyżej jakości i niezawodności jest jednym z głównych celów
naszego zespołu. Dlatego szczególny nacisk stawiamy na badania oraz nieustanną kontrolę. Oprócz
stałego monitorowania produkcji przez zintegrowany system informatyczny, gwarancją najwyższej
jakości jest praca naszego laboratorium. Dodatkowo nasze profile poddawane są badaniom w laboratoriach zewnętrznych, zarówno w kraju jak i zagranicą. To wszystko sprawia, że naszym klientom
oferujemy produkt z najwyższej półki.

INNOWACYJNOŚĆ
Tym co napędza nasz rozwój to tworzenie najnowocześniejszych
i innowacyjnych rozwiązań. Tę filozofię wdraża zarówno nasz dział
badawczo-projektowy na etapie kreowania produktu, jak również pion
technologiczny w procesie produkcji. Jest dla nas niezwykle ważne
aby wszystkie produkty sprostały wymaganiom dyktowanym przez
współczesne trendy. Dlatego stawiamy na ergonomię w połączeniu
z wyjątkowym designem i zaawansowaną technologią.

DYNAMICZNY ROZWÓJ
W DECCO wiemy, że podstawą rozwoju jest nieustanna praca nad ulepszaniem i poszerzaniem oferty tak
aby sprostać oczekiwaniom klientów. Oferowana przez nas szeroka gama systemów jest odzwierciedleniem pracy włożonej w rozwój marki DECCO od początku działalności. Nieustannie poszerzamy naszą
ofertę produktową, starając się kreować nowe rozwiązania. Potwierdzeniem rozwoju są otrzymane przez
nas nagrody, takie jak Gazela Biznesu przyznawana przez Puls Biznesu najdynamiczniej rozwijającym
się firmom w Polsce, czy umieszczenie naszej firmy przez Londyńska Giełdę w raporcie „100 companies
to inspire Europe”.

DESIGN
Współcześnie design wkracza w każdą sferę życia. Tym bardziej nie da
się pominąć jego roli w naszej branży. Dlatego nasi projektanci w swojej
pracy starają się łączyć najwyższą technologię z funkcjonalnością ale
i nowoczesnym wzornictwem. To połączenie sprawia, że profile DECCO są
idealną odpowiedzią na obowiązujące trendy w architekturze.

PO PIERWSZE KILENT
Chcemy aby współpraca z DECCO S.A. była synonimem satysfakcji z obsługi oraz zadowolenia
z otrzymanego produktu. Dział doradztwa oraz dział obsługi klienta stawiają szczególny nacisk
na wsłuchiwanie się w potrzeby i sugestie naszych klientów. Są one nieocenionym wkładem
w ulepszanie pracy całego naszego zespołu. Kluczowe dla nas jest zdanie zarówno naszych
klientów bezpośrednich jak i pośrednich.
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6 komór

Decco 71
profil o szerokości 70 mm

System Decco 71 to oferta dla wszystkich klientów
wybierających bardzo dobre właściwości profilu,
a jednocześnie dbających o rozsądną cenę okien.
Wykonany z wysokiej jakości PVC o niezwykłej bieli.
Duże komory pozwalają na stosowanie wzmocnień
poprawiających stabilność profilu. Polecany wszystkim
klientom ceniącym dobry design i elegancję.

• System 6-komorowy o szerokości 70 mm
• Możliwość zastosowania ramy o szerokości zabudowy 81 mm
• Profile w kolorze najczystszej bieli
• Profile w klasie A i B według normy PN-EN 12608: -1:2016- 04
• Możliwość zastosowania wielu rodzajów pakietów szybowych:
od 14 mm do 44 mm Uw = 0,86 W/m2K *

• Doskonała izolacyjność termiczna w tej klasie profili- Uf 1,2 Wm /K
• Pełna gama profili dodatkowych pozwalających wykonać każdą
2

prawidłowo zaprojektowaną konstrukcję

• Zawiera system drzwiowy
• Rdzeń profilu dopasowany do koloru folii dekoracyjnych
• W ofercie trzy kolory rdzenia: biały, karmel i ciemny brąz
• Uszczelki w kolorze szarym lub czarnym
• Szeroka gama folii dekoracyjnych
* dla o k n a re f ere n c y j n e go 1 230 x 1480 z pa ki etem szy bowy m
4 4 mm/U g = 0 , 6 W / m 2 K i ra mką d y st a nsową Swi sspa cer V

Profil w systemie Decco 71.
System 6-komorowy wykonany
z PVC o niezwykłej bieli.
Funkcjonalny, uniwersalny i elegancki.

Profil
półzlicowany
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Profil
prosty
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6 komór

Decco 82
profil o szerokości 81 mm

Profil Decco 82 wyznacza najnowsze trendy w branży
okiennej. Nowoczesny, ascetyczny design nadaje oknom
wyjątkowy charakter. Produkt posiada uniwersalne
właściwości. Pozwala na zastosowane szerokiej gamy
pakietów szybowych - od standardowych do najgrubszych,
od podstawowych do specjalnych: ciepłych, dźwiękochłonnych
i bezpiecznych. Profil wyróżnia się szerokością i stabilnością.

• System 6-komorowy o szerokości zabudowy 81 mm
• Możliwość zastosowania wielu rodzajów pakietów szybowych
o grubości od 23 mm do 54,8 mm

• Poszerzone komory wzmocnień zwiększające sztywność okien
i pozwalające na wykonanie wszystkich prawidłowo
zaprojektowanych konstrukcji

• Optymalna wysokość złożenia profili dająca do 5 % więcej światła
w porównaniu do innych systemów w swojej klasie

(w oknie dwuskrzydłowym o wymiarach szer. 1465 mm wys. 1435 mm)

• Profile w klasie B według normy PN-EN 12608: -1:2016- 1:2016-04

Doskonała izolacyjność cieplna. Uw = 0,76 W/m2K okna referencyjnego
szer. 1230 mm, wys. 1480 z pakietem szybowym 48 mm
i ramką dystansową Swisspacer V

• W tym systemie możliwe jest zastosowanie technologii wklejanych szyb,
co umożliwia stworzenie ponadgabarytowych konstrukcji

• Możliwość zastosowania wkładki styropianowej
• Zawiera pełen system drzwiowy
• Uszczelki w kolorze szarym lub czarnym
• Szeroka gama folii dekoracyjnych

Pakiet 2 szybowy 24 mm
Ug 1,0/Wm2K, ramka
dystansowa SWISSPACER V,
argon

Pakiet 3 szybowy
48 mm Ug 0,5/Wm2K
ramka dystansowa
swisspacer V, argon

Pakiet 4 szybowy
52 mm Ug 0,3/Wm2K
ramka dystansowa swisspacer
Ultimate, krypton
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7 komór

Decco 83
profil o szerokości 81 mm

Profil Decco 83 to profil o ekstremalnych
parametrach termicznych. Trzecia uszczelka
i szerokie pakiety szybowe z ciepłą ramką,
sprawiają, że ten profil nie ma sobie równych
na rynku.

• System 7-komorowy o szerokości zabudowy 81 mm z trzecią
uszczelką - środkową

• Możliwość zastosowania wielu rodzajów pakietów
szybowych od 23 mm do 54,8 mm

• Poszerzone komory wzmocnień zwiększające sztywność okien
i pozwalające na wykonanie wszystkich prawidłowo
zaprojektowanych konstrukcji

• Optymalna wysokość złożenia profili dająca do 5 % więcej światła
w porównaniu do innych systemów w swojej klasie (w oknie
dwuskrzydłowym o wymiarach szer. 1465 mm wys. 1435 mm)

• Doskonała izolacyjność cieplna Uw = 0,59 W/m K okna
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referencyjnego szer. 1230 mm, wys. 1480 z pakietem szybowym 52 mm
o budowie 4/12/4/12/4/12/4 z kryptonem o Ug=0,3 W/m2*K z ramką
SWISSPACER ULTIMATE i przekładką termiczną w ościeżnicy

• Zawiera profile przejściowe do dużych drzwi przesuwnych i balkonowych
• W tym systemie możliwe jest zastosowanie technologii wklejanych
szyb, co zwiększa stabilność okien i umożliwia wykonanie większych
konstrukcji

• Możliwość zastosowania wkładki termicznej
• Szeroka gama folii dekoracyjnych
Pakiet 2 szybowy 4/16/4
24 mm Ug 1,0/Wm2K
ramka dystansowa swisspacer V, argon

Pakiet 3 szybowy 4/18/4/18/4
48 mm Ug 0,5/Wm2K
ramka dystansowa swisspacer V, argon

Pakiet 4 szybowy 4/12/4/12/4/12/4
52 mm Ug 0,3/Wm2K, ramka dystansowa
swisspacer Ultimate, krypton

Profil w systemie Decco 71.
System 6-komorowy wykonany
z PVC o niezwykłej bieli.
Funkcjonalny, uniwersalny i elegancki.
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8 komór

profil o szerokości 90 mm

Thermicco

Thermicco to najlepszy na rynku system 8-komorowy
o niespotykanych właściwościach termoizolacyjnych.
Przewagę tworzy dodatkowa uszczelka środkowa,
zdecydowanie poprawiająca parametry termiczne.
Polecamy nasz produkt z pakietami 3-szybowymi.

• Wyjątkowy design
• System profil o szerokości zabudowy 90 mm
z trzecią uszczelką - środkową

• Możliwość zastosowania wielu rodzajów pakietów
szybowych o grubości od 22 do 44 mm

• Najlepszy na rynku współczynnik przenikania ciepła
dla tej klasy profili: Uf=0,97 W/m2K
(z pakietem szybowym 44 mm)

• Uw = 0,78 W/m K okna referencyjnego szer. 1230 mm, 		
2

wys. 1480 z pakietem szybowym 44 mm/Ug=0,6 i ramką 		
dystansową Swisspacer V

• Skrzydło z poszerzoną komorą wzmocnienia zwiększającą 		
sztywność okien i pozwalającą na produkcję wszystkich
prawidłowo zaprojektowanych konstrukcji

• Szklenie stałe w ościeżnicy bez dodatkowych adapterów
• Rdzeń profilu dopasowany do koloru folii dekoracyjnych
• W ofercie trzy kolory rdzenia: biały, karmel i ciemny brąz
• Uszczelki w kolorze szarym lub czarnym
• Szeroka gama folii dekoracyjnych
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6 komór

EURO +
profil o szerokości 70 mm

• Profile systemu Decco Euro+ przeznaczone do produkcji okien

EURO+ to system 2- lub 3-uszczelkowy, 6 komorowy,
o bardzo dobrych właściwościach termicznych
i akustycznych. Stworzony z myślą o producentach okien,
którzy eksportują swoje produkty do krajów Europy Zachodniej.
Posiada wszystkie profile potrzebne do zastosowania go
w budynkach zabytkowych, w których potrzebna
jest wymiana okien.

dedykowanych na różne rynki europejskie

• Trzy rodzaje ościeżnic renowacyjnych w tym jedna
z uszczelką środkową

• System „okien francuskich” – z klamką na środku
złożenia z listwą przymykową

• Parapety osadzane w ościeżnicach tradycyjnych
oraz renowacyjnych

• Dodatkowe elementy systemu: wąski słupek ruchomy,
okapnik na skrzydło

• Profile maskujące w różnych rozmiarach:
płaskowniki, kątowniki, listwy komorowe

• Profile w kolorze najczystszej bieli
• Rdzeń profilu dopasowany do koloru folii dekoracyjnych
• W ofercie trzy kolory rdzenia: biały, karmel i ciemny brąz
• Uszczelki w kolorze szarym lub czarnym
• Szeroka gama folii dekoracyjnych

Profil
dwuuszczelkowy
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Profil
trzyuszczelkowy
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Decco HST

100 STANDARD
83 PANORAMICCO

System Decco HST to wygoda i możliwość
tworzenia niepowtarzalnych,
przeszklonych wnętrz.
Najniższy profil na rynku zapewnia
maksimum światła a jednocześnie
daje gwarancję wodoszczelności.
Niski próg umożliwia tworzenie
architektury bez barier.

DECCO HST 100
STANDARD

• Wysokość profilu 100 mm
• Maksymalna nośność skrzydła 400 kg
• Maksymalna wysokość konstrukcji 3 m
• Wysokość szyny - 5 lub 13 mm
• Szeroka gama folii
dekoracyjnych

DECCO HST 83
PANORAMICCO

• Wysokość profilu 83 mm
• Maksymalna nośność skrzydła 300 kg
•Maksymalna wysokość konstrukcji 2,5 m
• Wysokość szyny - 5 mm
• Najniższe skrzydło na rynku
• Więcej światła
• Wizualna lekkość konstrukcji
•Szeroka gama folii dekoracyjnych

• Możliwość stosowania

energooszczędnych zestawów
szybowych do 54 mm
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Ciepły
próg

Ciepły próg to w skrócie cały system doszczelnienia
konstrukcji drzwiowych i balkonowych składający się
z profili progowych, okapników, wiatrostopów
i akcesoriów (łączniki progów, końcówki okapników).

• Nowoczesny i oryginalny kształt profili progu i okapnika
• Próg niski – tylko 20mm wysokości
• Próg składa się z części aluminiowej i ciepłej części z PVC
•Skuteczne odwadnianie progu
• W okapnikach można zastosować do pięciu sztuk uszczelek

szczotkowych w różnych miejscach, tworząc kombinacje najlepszej
szczelności na działanie powietrza i wody

• Dedykowane łączniki progu do systemów Decco 71, Decco 82 i Decco 83 		
(do obu ościeżnic: okiennej i drzwiowej)

• Łączniki wyposażone są w aluminiowy element zapewniający wyjątkowo

dużą siłę połączenia ościeżnica/próg, co zapewnia bardzo dużą stabilność
konstrukcji w transporcie i montażu

10

www.decco.eu

Nakładki
ALU

Nakładki aluminiowe to nieograniczona
możliwość tworzenia kolorowej
i nowoczesnej architektury.
To także większa stabilność,
trwałość i odporność profili.
Dedykowane do systemu Decco 83.

• Aluminiowe nakładki są dodatkową formą osłony profili PCV
przed działaniem czynników atmosferycznych

• Przejmują na siebie większość obciążeń termicznych

powodowanych przez światło słoneczne – co redukuje
ryzyko odkształceń konstrukcji

• Lakier na profilach aluminiowych ma ponadprzeciętną

odporność na zmianę barwy wskutek starzenia się i działania
czynników atmosferycznych (światło, temperatura,
woda opadowa)

• Są dodatkową ochroną przed hałasem
• Możliwość łączenia czołowego pod kątem 90 oznacza
o

niższy nakład pracy i czasu przy produkcji oraz redukuje
ilość błędów i strat materiałowych

• Wyjątkowy wygląd dzięki możliwości łączenia nakładek pod kątem
90o bez cięcia ich na skos (łączenie czołowe)

• Podwyższają właściwości statyczne okien
• Lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL
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