
Prestige – ekologija, funkcionalnost 
in vrhunski dizajn

Okna in vrata
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Izpolnjuje vse standarde

Prestige je okenski profil vrhunske kakovosti, ki nudi optimalno ravnovesje med ekologijo, dizajnom 

in funkcijo. To je okno za kupce, ki podrobno preučujejo vse značilnosti in na koncu izberejo 

najboljšo možno rešitev. Zahvaljujoč odlični izolaciji, Prestige izpolnjuje vse standarde sodobne 

gradnje in estetike. Kupec uživa v občutku dobre odločitve in izdelku, ki izpolnjuje vse potrebne 

standarde.

Izjemno uravnotežen

Harmoničen dizajn in visoka raven funkcionalnosti. S 6 
komorami in 76 mm globine vgradnje boste prihranili pri 
stroških energije in ogrevanja. Različne možnosti dizajna 
s širokim spektrom barv in možnost aluminijastih oblog.
Poleg sistema Prestige imamo tudi ustrezna dvižno-drsna 
vrata.

Za visoke standarde

• U
f
 do 1,1 W/m2K s centralnim tesnilom, 76 mm globine 

• Izredne izolacijske vrednosti, možen tudi standard 
pasivnih hiš

• Prihranek pri stroških in energiji
• Trajno najboljša kakovost in dolgoživost
• Popolna zaščita in maksimalna varnost
• Okna od tal do stropa se lahko izvedejo s posebno 

tehnologijo lepljenja
• Vrata, dvižno-drsne stene in roletne škatle v skladu s 

tem sistemom
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Dizajn, funkcija in trajnost                            
na najvišji ravni

Izbira okna lahko odločilno vpliva tako na stroške ogrevanja kot tudi na okolje. S sistemom 

Prestige ste lahko prepričani, da boste pozitivno vplivali na oboje. Zahvaljujoč odličnim izolacijskim 

vrednostim in globini profila 76 mm, Prestige izpolnjuje najvišje standarde trajnosti in kakovosti.

Vrednost toplotne izolacije 

Odlične izolacijske vrednosti okvirja  (U
f
 do 1,1 W/m2K 

s centralnim tesnilom) izpolnjujejo standarde aktualne 
Uredbe o varčevanju z energijo (EnEV) za leto 2014. 
Mogoče je pridobiti finančno podporo za obnovo KfW za 
staro gradnjo z izoliranim steklom visoke kakovosti.

Sistem s 6 komorami

6 komor in globina profila 76 mm zagotavljajo odlično 
toplotno izolacijo. Tako prihranimo energijo in zmanjšamo 
stroške ogrevanja. V primerjavi z enojno zasteklitvijo lahko 
Deceuninck okna z izolacijsko zasteklitvijo vrhunske kakovosti 
zmanjšajo stroške ogrevanja do 40%.

Dugotrajnost i kvaliteta

Vrhunska tehnologija profila in stalne kontrole kakovosti 
zagotavljata natančno namestitev in tesnost vaših oken ter 
dolgoročno uživanje v njih. Poleg tega, vrhunska kakovost 

PVC oken zagotavlja tudi minimalno vzdrževanje.

Tesnilni sistem

Tri uvlečena tesnila pri sistemu s centralnim tesnilom in dva 
pri standardnih sistemih preprečujejo prodiranje vetra in 
močnega dežja ter izboljšujejo toplotno izolacijo. 

Primer prihranka energije

Vrsta stekla Uw-vrednost* u W / m2K Poraba kurilnega olja 40 m2 površine 
oken v litrih / letno

Enojna zasteklitev 5,0 W / m2K 3100 litrov / letno

Staro izolirano steklo 2,5 W / m2K 1550 litrov / letno

Izolirana Prestige PVC okna 1,2 W / m2K 756 litrov / letno

Trojno zastekljena Prestige PVC okna 0,8 W / m2K 496 litrov / letno

Primerjava lastnosti toplotne izolacije 
* U-vrednost / Koeficient toplotne prehodnosti „U“ označuje količino energije, ki v eni uri prečka površino  1 m2 če se temperatura na notranji in na 

zunanji strani okna razlikuje za 1 K (  1 °C). Čim nižja je U-vrednost, boljša je toplotna izolacija.

Koncept recikliranja · Deceuninck je ustanovni član pobude “Rewindo”, ki je 
združila vodilne nemške proizvajalce PVC profilov v spodbujanju recikliranja PVC 
oken.
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Tehnologija lepljenja

Inovativna metoda lepljenja izolacijskega stekla daje 
potrebno stabilnost, da bi se lahko s sistemom Prestige 
omogočila izvedba sodobnih okenskih elementov po 
celotni višini prostora.

Zaščita pred hrupom

S posebnimi zvočno odpornimi okni vam Deceuninck 
okna zagotavljajo zaščito pred hrupom do razreda 5 (SSK 
5) v skladu s smernicami za zaščito pred hrupom, kar 
ustvarja mir in udobje v vašem domu.

Globina namestitve stekla

Steklo je nameščeno v okensko krilo na posebni globini 
20 mm, kar preprečuje kondenzacijo vode in zagotavlja 
optimalno temperaturo površine v področju steklitvene  
letvice.

Protivlomna zaščita

Okna Deceuninck s protivlomnim okovjem dosegajo 
raven varnosti 2 (RC2). Notranja dvojna steklitvena letvica 
poveča zaščito pred vlomom.

Vhodna vrata s številnimi dodatki

Naša vhodna vrata odlikujejo vrhunska toplotna izolacija 
in izjemna trpežnost. Zaradi posebno trdne armature in 
vogalov, ojačanih s kovinsko sponko, so naša vhodna vrata 
še posebej stabilna in enostavna za zapiranje. 



Svoboda oblikovanja po              
individualnih željah

Zahvaljujoč brezčasnemu dizajnu, široki izbiri barv, različnim oblikam profilov in različicam izvedbe, 

lahko Prestige okna individualno prilagodimo vsem potrebam in željam naših kupcev.

Barvni sistem

Barvni sistem Deceuninck ponuja velik izbor barv in 
dekorjev. Barvna paleta vključuje barve, lesni dekor, 
laminirane barvne folije z biserno strukturo ali v videzu 
aluminija.

Raznolikost oblik

Glede na slog gradnje vaše hiše, izberite med ravnim, 
segmentnim in zaobljenim krilom.

Raznolikost dizajna

Izdelamo lahko vse potrebne vrste oken, od odklopno 
vrtljivega krila, fiksne zasteklitve, do oken s letvicami za 
fasade starih hiš. S tehnologijo lepljenja Deceuninck je 
mogoče izvesti okna od tal do stropa do višine 2,60 m.

Aluminijaste obloge

Aluminijasta obloga združuje izjemno kakovost PVC 
profila z vizualnim vtisom aluminijastega okna. Na voljo so 
različne površinske obloge v skoraj vseh barvah.

Ustrezna vhodna vrata in roletne škatle

Na estetski videz fasade vpliva splošni vtis. Zato za sisteme 
Prestige ponujamo tudi ustrezen sistem vhodnih vrat in 
roletnih škatel. 
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Prestige 
segmentno krilo

Prestige 
ravno krilo

Prestige ravno krilo 
z alu oblogo

Prestige 
zaobljeno krilo
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Naš cilj je lep in trajnosten dom
Podjetje Deceuninck je svetovni koncern, osredotočen na visokotehnološke dosežke ob spoštovanju 

najvišjih ekoloških standardov. Ustvarjamo sodobne rešitve za lep in trajnosten dom, kot so 

visokokakovostni PVC sistemi okenskih profilov ter terase, fasade in strešne obloge iz Twinsona, 

patentiranega kompozita iz lesa in PVC. Naš cilj je izdelati brezčasno lepe izdelke, ki že zdaj ustrezajo 

prihodnjim zahtevam po estetiki, zmogljivosti in ekološki trajnosti. 

Za več informacij o nas in naših izdelkih obiščite www.deceuninck.si

innovation designecology

Building a sustainable home

VAŠ SPECIJALIZIRANI PROIZVOĐAČ PROZORA


