
Prestige segmentno krilo 
Sistem okenskih profilov

Sistem profilov Prestige v segmentni izvedbi dosega optimalne vrednosti toplotne in zvočne izolacije. Deceuninck 

tako dosega edinstveno celoto kreativnega oblikovanja in dizajna, skupaj z najnovejšo tehnologijo izdelave oken.

Okna in vrata

www.deceuninck.si
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Centralno tesnilo (MD) 
Merilo: 1:1

Aluminijast prag: višina 20 mm  
Merilo: 1:2

Udarno tesnilo (AD)  
Merilo: 1:2,5

121 mm

Koncept recikliranja • Deceuninck je ustanovni član pobude “Rewindo”, ki združuje 
vodilne nemške proizvajalce PVC profilov pri spodbujanju recikliranja PVC oken.

01 Zasteklitev 20 do 44 mm: Posebno za zelo debela toplotno in zvočno izolirana    
        stekla / visoka protihrupna zaščita do razreda 5

02 Dvokrake steklitvene letve po DIN 18545: Za boljšo zaščito pred vlomom

03 Trdne in estetske ojačitve: Zagotavljajo stabilno konstrukcijo oken

04  Okovje: Visoka funkcionalnost zaradi pritrditve okovja skozi dve steni komore

05 Euro zaporni utor za komore, dolžina 13 mm: Opremljeno za varnostna okna z     
        visoko zaščito pred vlomom

06 Tri tesnila okoli MD (centralno tesnilo), dve tesnili okoli AD (udarno tesnilo):     
        Najboljša toplotna izolacija, odpornost proti vetru in dežju

07  Višina steklenega žleba 25 mm: Optimalna toplotna izolacija in preprečevanje 
kondenzacije vode

08  6-komorna tehnologija: Odlična toplotna izolacija / Uf vrednost 1,1 W / m2K pri MD 
in Uf vrednost 1,2 W / m2K pri AD

09  Odprtine za moznike, odtok in odzračevanje skozi sprednje komore: Zaščita pred 

vlago

10 Globina vgradnje 76 mm: Visoka stopnja toplotne zaščite za zmanjšanje stroškov    
       ogrevanja

11 Dodatni profili: Ustrezni dodatni profili za vsako gradbeno situacijo

12  Nagib 20 % in zaobljenost: Dobro odvajanje vode / harmoničen dizajn                                                                                                                                                            
                              

+  Harmoničen izgled fasade:  
Različni dodatni izdelki Deceuninck se prilegajo sistemu Prestige, npr. dvižno-drsne 
stene Deceuninck, PROtex rolete

Prestige segmentno krilo

VAŠ SPECIALIZIRANI PROIZVAJALEC OKEN
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Building a sustainable home

Inoutic d.o.o. 
Industrijska ulica 3 · 10370 Dugo Selo · Hrvaška 
T +385 1 2781 350 · F +385 1 2781 351 
www.deceuninck.si

+     Različne možnosti dizajna: velika izbira dekorjev in barv / na voljo v imitaciji   
        lesa, kovinski videz v barvah z biserno strukturo


