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Elegante egyenes szárnykialakítással
Elegante vízvetős szárnykialakítással,

szögletes üvegléccel
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Elegáns, keskeny, szögletes – 
A jövő technológiája, 
új generációs dizájnnal

A kiváló teljesítményjellemzőkkel rendelkező és környezetbarát, újrahasznosított EcoPowerCore 
anyagból készült Elegante ablakprofil rendszer az alumínium ablakprofilok kiváló hőszigetelő 
tulajdonságokkal rendelkező és környezetbarát alternatívája. Az Elegante rendszer a teljesen új 
kinézetnek köszönhetően optikailag is 100%-ban meggyőző - ráadásul kiváló, Uf=0,93W/m2K 
hőszigetelési érték mellett. Mindössze 76 mm-es beépítési mélységével a rendszer az új építésű és 
a felújításra kerülő épületekre vonatkozó követelményeknek egyaránt megfelel. 
Az Elegante így forradalmasítja az ablakok jövőjét.

Rendkívül minimalista kinézet

Az elegáns, díjnyertes megjelenéshez az Elegante 
kifinomult ablakprofil rendszert kínál: a karcsú, süllyesztett 
kialakítás, a rendkívül karcsú átfedés, az új szögletes 
üvegléc rendszer és az opcionális alumínium borítás az 
antracit színű alaptesttel az alumíniumhoz megtévesztően 
hasonló megjelenést tesznek lehetővé. Ezáltal egy 
teljesen új generáció design ablakává teszik az 
Elegante rendszert. 

Keskeny profilkialakítás, több fény

Több fény beengedése már aligha lehetséges: az Elegante 
ablakok nagy előnye a rendkívül keskeny kialakítású 
ablakprofil. A speciális ragasztási technológiával készült, 
nagyméretű és stabil ablakoknak köszönhetően a szobák 
világosak és naposak lesznek. 

Különleges és futurisztikus 
 

Az Elegante önmagáért beszél. Nemcsak alumínium 
borításával, hanem a futurisztikus kialakítású ablakok 
színskálájához illeszkedő valamennyi trendi árnyalatával. 
Az összesen 40 féle fóliával elérhető Elegante ablakokkal 
bármilyen egyedi kívánság és építészeti stílus 
megvalósítható, így a rendszer valóban minden 
ízlést kielégít.

Elegante vízvetős szárnykialakítással,szögletes üvegléccel
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A válasz minden kihívásra: 
forradalmian új kivitel 
kompromisszumok nélkül

Az Elegante és az alumínium ablakok közötti különbség külsőre gyakorlatilag nem észrevehető, hiszen 
mindkettő stílusos, elegáns és modern kinézetűvé varázsolja az épületet.  Ha azonban a 
teljesítményjellemzőket nézzük, a PVC rendszer magasan túlszárnyalja az alumínium ablakokat. Így 
az Elegante ablakok nemcsak a hőszigetelésre és a passzívházakra vonatkozó szabványoknak felelnek 
meg teljes mértékben, de a PVC alapanyag a környezeti hatásoknak, például az időjárási viszontagságoknak 
is különösen jól ellenáll. Környezetvédelmi szempontból – például az elsődleges energiaigény, az 
újrahasznosíthatóság és a fenntarthatóság tekintetében – pedig a műanyag ablakok ugyancsak 
jelentős előnyökkel rendelkeznek. De a számos műszaki tényezőn kívül van egy szubjektív szempont is, 
ami az Elegante mellett szól: a műanyag ablak sokkal jobb hőérzetet nyújt, mint az alumínium. 
Így a lakásban mindenhol kellemesebb hangulatot teremt...

Uf = 0,93 
W/m2K

Elegante 
ablak

Alumínium 
ablak

Hőszigetelés

Elsődleges energiaigény

Fenntarthatóság

Hőérzet

Árfekvés

Elegante alumínium borítással
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Jövőorientált technológia a kiváló 
szigetelésért és az optimális védelemért

Gyönyörű megjelenés és maximális teljesítmény: az Elegante esetében az elegancia korszerű 
technológiával párosul. Maximális funkcionalitás, legyen szó hő- vagy hangszigetelésről, 
fenntarthatóságról, akadálymentességről vagy biztonságról: az Elegante műszaki jellemzői 
rendkívül meggyőzők.

Az energia drága kincs

Nagy előnyt jelent, ha az ablakok energiát takarítanak 
meg. Az Elegante középtömítéses rendszer hőátbocsátási 
tényezője kiemelkedő, 0,93 W / m2K. A mindössze 
76 mm-es beépítési mélység mellett akár 70 mm-es, extra 
vastag üvegek is használhatók. A passzívházakra vonatkozó 
szabványok így egyszerűen és hatékonyan teljesíthetők. 

A mindennapi zaj kizárása

Az Elegante vastag üvegezése nemcsak a hő-, 
de a hangszigetelést is javítja. A kívülről jövő, zavaró és 
hosszú távon akár egészségkárosító hatású zaj az Elegante 
ablakokkal teljesen kizárható. 

Érezze magát és szeretteit is biztonságban

Ha a biztonságról van szó, az Elegante ablakokra akkor is 
számíthat: a betörés elleni védelem érdekében a rendszer 
RC2 besorolású, amely a rendőrség által javasolt 
ellenállósági osztály az ablakokra vonatkozóan. Az 
ablakprofil erős acélmerevítése növeli a biztonságot. 

Gondoljon már ma a holnapra!

Akadálymentes létesítmények esetében nem talál jobb 
megoldást, ha a jövőbeli igényeknek is megfelelő épületet 
kíván építeni vagy egy meglévő épületet így szeretne 
felújítani. A megfelelően illeszkedő bejárati- és 
erkélyajtókhoz nulla centiméteres lapos küszöb is elérhető, 
amely új létesítmény építése vagy felújítás esetén 
egyaránt használható.

Fenntartható technológia

Fenntarthatóság, magas minőség, kiváló mechanikai 
tulajdonságok: az EcoPowerCore technológia aktívan 
hozzájárul a környezet védelméhez. A nagy teherbírású 
tok- és szárnyprofil újrahasznosított PVC granulátumból 
készült, és kiváló tulajdonságai mellett a környezettudatos 
életmódhoz is hozzájárul. 

Tartós elegancia

Elegancia, stílus és letisztult vonalak az egész 
épületben - az Elegante ablakokkal ez nem jelent problémát. 
Az ablakprofil rendszer teljes mértékben kompatibilis az 
Inoutic emelő-toló ajtókkal és bejárati ajtókkal. 
A termékpalettát emellett egy redőnyrendszer is kiegészíti. 
Így biztosítható az épület egységes megjelenése.
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A csodás, fenntartható otthonért:
Csúcstechnológiás globális cégcsoportként, amely egyértelműen a lehető legalacsonyabb ökológiai 
lábnyomra összpontosít, modern megoldásokat hozunk létre a fenntartható otthonok számára: 
kifinomult, kiváló minőségű PVC profilrendszereket és a szabadalmaztatott Twinson fa-műanyag 
kompozit anyagot - ablakokhoz és ajtókhoz, teraszokhoz, homlokzathoz és tetőburkolatokhoz. 
Időtállóan szép termékek létrehozása, amelyek megjelenés, teljesítmény és ökológiai egyensúly 
szempontjából már ma megfelelnek a jövőbeni követelményeknek - ez a küldetésünk! 
Rólunk és termékeinkről a www.deceuninck.hu címen találhat további információkat.

innovation designecology

Building a sustainable home


