INFORMATIVNA REVIJA ZA STROKOVNJAKE V GRADBENIŠTVU

Ekskluzivni projekt, s katerim spodbujamo
skupno rast in partnerstvo
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UVODNA BESEDA

Spoštovani kupci, dragi Deceuninck partnerji,
z neizmernim veseljem vam lahko oznanim
nov komunikacijski kanal, proizveden v naši
Deceuninck “tovarni”.

pomembneje - olajšalo komunikacijo s partnerji,
kupci, končnimi kupci, pa tudi sodelavci ter z
našim krogom znancev in prijateljev.

Pred vami je prva številka tiskane Deceuninck
revije PROFILI. Namenjen je vam, našim
obstoječim partnerjem na Hrvaškem, v Bosni in
Hercegovini in Sloveniji, pa tudi vsem bodočim
Deceuninck partnerjem.

V tem duhu bo revija PROFILI izhajala
dvakrat letno, da bi se pravočasno posvetili
aktualnim temam. V tej številki preberite
nekaj o našem projektu delavnice DecAdemy,
modularni platformi iCOR in o tem, kako in
zakaj je Deceuninck v ospredju eko-revolucije.
Napovedujemo tudi 84-mm profil Grando in
še posebej predstavljamo nekaj Deceuninck
partnerjev v naši regiji, s katerimi sodelujemo že
vrsto let, na kar smo še posebej ponosni.

Z drugimi besedami, ta revija je namenjena
profesionalcem v gradbeništvu in se zato
simbolično imenuje PROFILI.
Ideja za revijo je nastala po temeljitem
premisleku s sodelavci, kako vam Deceuninck
teme še bolj približati ter kako vas dodatno
izobraževati in senzibilizirati za blagovno
znamko Deceuninck, vse zato, da bi imeli čim
več koristnih in zanimivih informacij.
Časi, ko je bilo poslovno življenje mogoče ločiti
od zasebnega življenja, so minili – sodobna
doba je simbioza teh dveh pomembnih vidikov
našega življenja. Zato je nedvomno, da se vsi
kot strokovnjaki zavedamo, da se vedno najde
kaj novega, zanimivega in koristnega, kar nam
bo pomagalo pri nadaljnjem poslovanju in še

Celoten Deceuninck tim in jaz vam želimo
prijetno branje!
Josip Klasić
Direktor prodaje za Hrvaško,
Bosno in Hercegovino ter Slovenijo

S to kodo QR prenesite
PDF izvod revije
PROFILI.

DecAdemy II

Decademy
delavnica
EKSKLUZIVNI PROJEKT, S
KATERIM SPODBUJAMO
SKUPNO RAST IN
PARTNERSTVO
Kljub težkim časom lahko skupnost in motivaci
ja naredita veliko. To je dokazala tudi nova, druga
sezona hvalevrednega projekta DecAdemy, edin
stvenega med državami Deceunincka.
Kolikor skrbimo za kakovost naših izdelkov, tolikor se
tudi zavedamo, da je skoraj enako pomembna ka
kovost znanja in storitev. Od tehnične in logistične
podpore, marketinške podpore, preko različnih de
lavnic do vsakoletnih dogodkov s kupci in partnerji, so
le nekateri od dejavnikov, zaradi katerih je naša zgod
ba tako velika in naši cilji dosegljivi.

Številne novice med izdelki Deceuninck
Temelj razvoja in napredka je negovanje medsebojne
ga zaupanja s kupci in prevzemanje novih znanj. Zato
smo na podlagi dejstva, da gre za stalen proces, v ka
terega moramo nenehno vlagati, v letu 2021 zagnali
projekt delavnice, ki bo združila Deceuninckove part
nerje iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Slovenije.
Letos se DecAdemy poleg predstavitve različnih novic
iz sveta izdelkov in marketinga Deceuninck ukvarja
s tematiko managementa oziroma vodstva. S seboj
prinaša dvojno zadovoljstvo, saj se je večina partner
jev, ki so sodelovali v pretekli sezoni, odločila za na
daljevanje, pridružili pa so se tudi novi partnerji, ki so
medtem prepoznali prednosti tega projekta za svoja
podjetja.

Partnerska razmerja, inovacija in
trajnost – trije glavni stebri
Ideja za projekt se je porodila veliko prej, vendar
so nas zahtevni časi, ki jih je povzročila covid kriza,
spodbudili k takojšnjemu ukrepanju. Najden je
bil način za varno in kvalitetno izvedbo delavnice.
In poleg dejstva, da je gradbena industrija nale
tela na številne ovire na področju surovin, cen in
logistike, smo hitro prepoznali, kako je kriza za
čela oddaljevati ljudi, tako zasebno kot tudi
poslovno. To je bilo dovolj, da se osredotočimo
na načine za izboljšanje v takšnih situacijah, pa tu
di na to, kako si medsebojno pomagati.
Tako kot menimo, da sta trajnostni razvoj in ino
vacije nujna za prihodnost, tako tudi izobraževan
je naših partnerjev skozi projekt DecAdemy vidi
mo kot kapital, ki je ključen za razvoj v prihodnjih
časih. DecAdemy poteka dvakrat letno, letos
pa bo še enkrat, septembra 2022.

Nova sezona delavnice DecAdemy, 2022

Za več informacij se obrnite na svojega prodajnega predstavnika ali oddelek za trženje na
e-poštni naslov katja.durkan@deceuninck.com.
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iCOR

Princip iCOR služi kot univerzalni
gradbeni blok za okenske in vratne profile
Deceuninck v Evropi

Za več informacij obiščite:
www.elegant.deceuninck.com/hr
www.elegant.deceuninck.com/ba
www.elegant.deceuninck.com/si

Poslovanje v skladu s
sodobnimi zahtevami
SVETOVNA NOVOST ICOR
- NAŠ MEJNIK V DIZAJNU IN TEHNOLOGIJI

iCOR v Deceunincku je modularno jedro sistema
profilov, ki ima standardizirano obliko profila v ob
močju utorov, kjer se stikata okvir in krilo. To zago
tavlja popolno zamenljivost okvirja in krila, kar vo
di do neverjetnega zmanjšanja kompleksnosti v
proizvodnji in logistiki.
Ne glede na to, ali gre za eleganten ali minimalis
tičen dizajn, okna z okvirjem in krilom v isti ravnini
ali okna z okvirjem in krilom v premaknjenih rav
ninah, ojačitev s steklenimi vlakni, dodatno toplot
no ojačitev, novogradnjo ali prenovo – zahvaljujoč
jedru iCOR se lahko brez problema združujejo raz
lične serije okvirjev in različne izvedbe kril.

Poenostavljen proizvodni proces za
proizvajalce oken
Večina naših proizvajalcev oken uporablja različne
sisteme. “Kupci pogosto ponujajo različne tehno
logije, kot so profili, ojačani z jeklom in stekleni
mi vlakni. Poleg tega pogosto uporabljajo različne
globine profila. Vsi ti sistemi zahtevajo različne
specifikacije v smislu strojev, nastavitev in progra
mov. Uporaba fiksne globine profila in modularne
strukture zagotavlja, da nekateri postopki, kot sta
vrtanje in rezkanje, ostanejo enaki za različne vrste
profilov. Na ta način dosežemo pravočasno stan
dardizacijo proizvodnega procesa, ki proizvajalcem
omogoča ne le prihranek časa, ampak tudi zniža
nje proizvodnih stroškov”, je pojasnil Deceuninck
ov strokovnjak za razvoj izdelkov Peter Degrande.

Večkrat nagrajeni Elegant prvi s
sistemom iCOR
Prvi izdelek s sistemom iCOR, ki ga Deceuninck
ponuja na trgu, je okenski profil Elegant, ki je vodil
ni v Deceuninckovi ponudbi okenskih profilov.
Dizajn sistema Elegant z zunanjim robom profila 9
mm (kar v eni različici znaša kar 7 mm), z možnos
tjo 100 % recikliranja in Deceuninckovimi ojačitve
nimi tehnologijami ThermoFibra in Forthex, je že
osvojil številne mednarodne nagrade, kot je Red
Dot Design Award, German Design Award, Design
regio Kortrijk Award in German Innovation Award.
Takšna priznanja niso presenetljiva, saj se pri raz
voju sistema Elegant nismo osredotočali le na ino
vativen iCOR in optimizacijo vseh tehničnih vidikov,
ampak smo hkrati veliko pozornosti namenili vi
dezu in vtisu izdelka. Eden najpomembnejših vi
dikov je izboljšanje dojemanja PVC profilov. Razvili
smo dobro premišljen, sodoben dizajn in sestavili
popolnoma usklajeno barvno paleto – in to je zago
tovo prepoznano.

Svet za dizajn, ki ga je ustanovil nemški Bundestag, se zavzema za
konkurenčnost podjetij kot neodvisna institucija, ki deluje na medna
rodni ravni. German Innovation Award se podeljuje izdelkom in rešit
vam iz vseh panog, ki izstopajo predvsem po naravnanosti na uporab
nike in dodani vrednosti v primerjavi s prejšnjimi rešitvami.
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Naša nova modularna logika vodi do standardi
zacije proizvodnega procesa, ki proizvajalcem
oken prihrani čas in denar.
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ELEGANT GRANDO

Idealen za prenove in projekte v
tradicijskem načinu gradnje
GRANDO – TRADICIONALEN OBRAZ PROFILA ELEGANT

Nova serija poudarja krilo Elegant Grando - tra
dicionalen dizajn, ki prikazuje vsestranskost se
rije Elegant. Zadovoljuje potrebe in pričakova
nja današnjega sveta, združuje odličen dizajn in
najboljše parametre.

Elegant Grando je
primeren za projekte
obnove v tradicijskem
načinu gradnje, zlasti v
varianti 76 mm okvirja,
kot je prikazano na sliki.

Edinstveno ponudbo kril Elegant Infinity, Abstract
in Origin smo razširili z novim krilom Elegant Gran
do. Elegant s klasično izvedbo krila daje PVC ok
nom bolj tradicionalen videz, primeren za večino
stanovanjskih objektov. V dobi vse večjega pov
praševanja po prenovah obstoječih objektov, ve
likih pričakovanj po visokokakovostnih naložbah
in uporabi okolju prijaznih in energetsko učinkovi
tih rešitev ter trendu velikih površin zasteklitev, ki
prepuščajo naravno svetlobo – Grando je odgovor
na vse te potrebe. Dizajniran tako, da se popolno
ma prilega najpogostejšim tipom zgradb z okni s
standardnim videzom, ta sistem je na voljo v široki
paleti 50 barv in struktur. Z njim lahko dosežete vi
dez lesenega okna, ki je še danes priljubljen.

Popolni parametri in številne
možnosti
Grando je krilo z okvirjem in krilom v delno enaki
ravnini ter značilnim, zaobljenim zunanjim robom
profila in dvema oblikama steklitvenih letvic, med
katerimi lahko izbirate: zaobljeno in pravokotno.
Novo krilo z globino profila 84 mm in odličnimi
toplotnoizolacijskimi parametri Uf = 0,90 W/m2K,
doseženimi z uporabo ojačitve Forthex, ustreza
obstoječim okvirjem 76 mm, 84 mm in 115 mm,
glede na to, da sodi platformi Elegant, ki temelji na
konceptu iCOR.
Poleg standardnega krila ponujamo še dve krili
balkonskih vrat (odpirajo se navznoter in navzven),
dva stebra (standardna in statična) ter številne
komplementarne elemente platforme Elegant.
Možnost zasteklitve z zvočno absorbirajočim stek
lom za doseganje zvočne izolacije razreda 5 za
go
tavlja udobno uporabo, posebna tehnologija
zasteklitve pa omogoča izdelavo izjemno velikih
oken z zelo ozkimi profili. Hkrati so okna stabilna
in varna ter pomagajo oblikovati čudovito sončno
notranjost.

Elegant Grando
je značilen po
tradicionalnem
videzu PVC okna in v
kombinaciji s 84 mm
okvirjem

Zeleno okno prihodnosti
Površine in objekti, ki zahtevajo revitalizacijo, postajajo vse
bolj priljubljeni. Med izvajalci gradbenih del so najbolj zažele
ni zaradi svoje privlačne lokacije, ki zahteva posebno skrbno
načrtovanje. Že v tej zgodnji fazi je vredno razmisliti o kako
vosti materialov, njihovem izvoru in možnosti reciklira
nja. Grando je na voljo v različici iz recikliranega PVC, izdelani
v naši belgijski tovarni v Diksmuideu. Tako kot drugi mode
li krila Elegant je tudi ta sistem mogoče 100 % reciklirati. Vsa
ka ponovna uporaba 1 kg PVC pomeni 2 kg manj izpuščenega
CO2 v ozračje – v primerjavi s proizvodnjo iz čistih surovin – in
90 % manjšo porabo energije!
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Nova serija poudarja Elegant Grando – tradicionalni dizajn, ki dokazu
je vsestranskost serije Elegant. Zahvaljujoč izrazitemu zunanjemu robu
profila in 84 mm okvirju je ta model kot nalašč tako za prenove kot no
vogradnje. Poleg tega naša široka paleta imitacij naravnega lesa in ve
lika izbira RAL folij strukture pobarvanega lesa omogočata enostavno
doseganje rustikalnega videza lesa. Optimizirana in izboljšana serija z
novim dizajnom v skladu s filozofijo serije Elegant in novim imenom je
dopolnjena s tehnologijo steklenih vlaken ThermoFibra.

deceuninck.si

Phoenix

Trajnost je bistvenega
pomena v gradbeništvu
PHOENIX – PRVI SISTEM PROFILOV IZ 100 % RECIKLIRANEGA PVC

Gradbena industrija je verjetno ena tistih indus
trij, ki zahtevajo največ sredstev in naredijo naj
več škode na svetovni ravni. Trajnostna gradnja
je odgovor na izzive, s katerimi se sooča. Premiš
ljeno in zavestno vlaganje oziroma uporaba us
treznih materialov lahko bistveno zmanjša nega
tivne vplive na okolje. Približno tri milijarde ton
surovin se vsako leto porabi za proizvodnjo grad
benih materialov - kaj če bi lahko uporabili obsto
ječe materiale, namesto da vsako leto proizvajamo
nove?

Pogon za recikliranje u Diksmuideu, Belgija

Zagovarjanje za zeleno prihodnost –
Phoenix nova okrepitev
Eden od primerov naše energetsko varčne inova
cije je tehnologija ThermoFibra, ki jo uporabljamo
v naših oknih Elegant, ki je sestavljena iz ojačanja
celotne dolžine krila s steklenimi vlakni. To izbolj
ša toplotne parametre in s tem tudi energetsko
učinkovitost. Ta tehnologija je odpravila tudi po
trebo po uporabi jeklenih ojačitev v profilih, kar
bistveno poenostavi procese proizvodnje, nabave
in logistike.
Poleg tega, da že nekaj časa vlagamo v trajnos
tno prihodnost, že leta v svojih profilih predelu
jemo tudi reciklirano plastiko. Phoenix je zdaj pr
vi sistem, ki je izdelan iz 100 % reciklirane plastike.
Nova serija profilov daje novo življenje starim ma
terialom z predelavo in recikliranjem ter tako po
daljšuje njihov življenjski cikel: tako kot feniks vzha
ja iz lastnega pepela. Nova ponudba je namenjena
predvsem projektnemu poslovanju, pri katerem
postajata trajnost in zaprto krožno gospodarstvo
vse bolj pomembna.

Phoenix temelji na profilu Elegant Infinity, ki s svojim dizajnom z okvirjem in
krilom v premaknjenih ravninah dosega brezčasen, sodoben videz. Zdaj ponu
jamo tudi izbrane profile in blok okvir za nizozemski trg v varianti, ki je sestavlje
na iz 100 % recikliranega materiala. Profili so na voljo v 50 različnih barvah,
vključno s uni dekorji, folijami z biserno strukturo in aluminijastim dizajnom ter
izborom različnih lesnih dekorjev.

Zavezani smo k čistemu okolju in se zato držimo jasnih načel. Po eni
strani identificiramo in zmanjšujemo vire onesnaževanja okolja, po
drugi strani pa je vse, kar pridelamo, okoljsko trajnostno.
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Zaradi globalnih podnebnih sprememb posta
ja skrb za okolje danes nujna. Zato so naši PVC
profili za okna in vrata izdelani po najvišjih
okoljskih standardih.
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NAŠI PARTNERJI

Spoznajte naše partnerje
KLJUČ DO DOLGOROČNEGA USPEHA – MOTIVACIJA IN DOBRA
PARTNERSKA RAZMERJA

Vzajemno zaupanje kot
temelj uspeha

“Naš največji ponos je natančnost v
proizvodnem procesu”

SARIX d.o.o. Sarajevo je specializirano podjet
je za projektiranje, proizvodnjo in montažo vseh
vrst fasadnih odprtin, ustanovljeno leta 2000. Že
od vsega začetka je bil njegov cilj s predanim de
lom ter strokovnimi in izobraženimi zaposlenimi
prispevati na trg. Nenehne naložbe skozi dolgolet
no poslovanje so prinesle visoko kakovost storitev
in številne zadovoljne stranke.

SELECT je podjetje, ki je v svojem poslovanju veliko
pozornosti namenilo razvoju programske opreme
za proizvodnjo PVC stavbnega pohištva. Tako je v
zadnjih letih med prvimi uvedlo brezpapirno proiz
vodnjo, kar je pripomoglo k organizaciji proizvod
nega cikla. Poleg tega so v sodelovanju s podjetjem
MACO edini na Hrvaškem uvedli datoteko Pool, ki
jim bistveno olajša izbiro okovja in s tem brezhib
no delovanje določenih CNC strojev. Rezultat je
natančnost v proizvodnem procesu, na kar so
najbolj ponosni.

“Deceuninck je naš dolgoletni poslovni partner.
Kot glavni dobavitelj PVC profilov je bilo jasno, da
imamo podobne cilje, kjer obe strani namenja
ta veliko pozornost razvoju kakovostnih izdelkov,
kot tudi enostavnosti reševanja vsakršne poslovne
ovire in nenazadnje najpomembnejše – neneh
no izboljševanje in inovativnost pri ustvarjanju
novih izdelkov. Deceuninck je odgovorno, stabil
no in organizirano podjetje, ki je vedno pripisova
lo pomen svojim partnerjem in kupcem, in gotovo
je, da smo bili med prvimi podjetji v Bosni in Her
cegovini, ki so začeli sodelovati z njimi, in tudi po
dolgih letih si obe strani še naprej prizadevata biti
zaupanja vredna partnerja,” je za revijo m-Kvadrat
povedal direktor Sarixa Izet Sarač.
Svojim strankam nudijo celoten paket storitev, od
oblikovanja in predstavitve vizije stranki, svetova
nja, izdelave izbranih izdelkov in nato montaže
izdelkov iz PVC in aluminija kot so okna in vrata,
PVC in aluminijski portali, garažna vrata, ograje, ro
lete, mreže proti komarjem in drugo.
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“Z Deceuninckom sodelujemo že vrsto let. Tako kot
mi, veliko pozornost namenjajo razvoju kakovostnega izdelka. Njihovi tehniki so nam skupaj s celotnim
timom vedno na voljo pri reševanju vseh aktualnih
problemov, pa tudi pri uvajanju novosti v proizvodnjo. Poleg tega so nas spodbudili, da se na ta način
predstavimo v vaši reviji, kar nam laska in je dodatna
potrditev našega dobrega medsebojnega sodelovanja,” je v pogovoru za hrvaško izdajo Okna in vrata
povedal direktor podjetja SELECT Branko Lovrino
vić.
SELECT ponuja dva sistema PVC oken in vrat: Pres
tige in Elegant. Oba sta šestkomorna sistema, ki ju
proizvaja podjetje Deceuninck. Poleg okenskih pro
filov se izjemno dobro obnesejo z Deceuninckovim
sistemom rolet Protex kot tudi s sistemom dvižnodrsnih sten HST.

deceuninck.ba

deceuninck.si

Reference

Referenca našega partnerja Select d.o.o.

Dolgoročno uspešno sodelovanje ne nastane čez noč. Pri izbiri partnerja
vedno poudarjamo zaupanje in odgovoren odnos drug do drugega.
Podjetja Select d.o.o. in Sarix d.o.o. sta tako kot mnogi v zadnjih dveh letih
morala najti način za spopadanje s posledicami svetovne krize. Kljub temu so
njihova prizadevanja ostala usmerjena v izboljšave in inovacije, tako v smislu
produktov kot v smislu partnerstev.
Direktor Sarixa Izet Sarač in direktor podjetja SELECT Branko Lovrinović sta v
ločenih intervjujih opisala zadovoljstvo nad našim sodelovanjem, pa tudi, kako
smo se skupaj lotili zahtevnih časov.
Zahvaljujemo se Deceuninck partnerjema Select in Sarix za njihove reference,
objavljene v revijah Prozori i vrata (HR) in M-Kvadrat (BiH).

Referenca našega partnerja Sarix d.o.o.

NAJ NAS NAVDIHUJEJO ČUDOVITI PRIZORI REFERENC NAŠIH PARTNERJEV
Ta čudovit prizor vile v Španiji je ena od naših refe
renc na Elegant, ki nam ga je proizvajalec oken
dal za uporabo v sporočilih za javnost, portalih in
družbenih omrežjih.

Referenca – profil Elegant

Za več informacij se obrnite na svojega prodajnega zastopnika ali
marketinški oddelek na e-poštni naslov katja.durkan@deceuninck.com.
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Vabimo vas k sodelovanju v lokalnih medijskih ob
javah Deceunincka z zaključenimi projekti profilov
Elegant in HST, na katere ste še posebej ponosni.
S tem boste izpostavili svoje poslovanje in kaj vse
dobrega izhaja iz njega. Z navedbo vaše reference
bo namreč vsakič navedeno, kdo je proizvajalec
profila, kar prispeva k boljši prepoznavnosti ne le
izdelka, temveč tudi vseh ljudi, ki stojijo za Dece
uninckom.
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KOLESARSTVO

Podpora mladim talentom
KOLESARSKA EKIPA ALPECIN-DECEUNINCK BO KMALU NA TOUR DE FRANCEU
V začetku leta 2022 smo se združili z ekipo
Alpecin-Fenix, ki jo vodita Philip in Christoph
Roodhooft.
Januarja smo s ponosom objavili novico o spon
zorski pogodbi s kolesarsko ekipo Alpecin-Fenix.
S tem novim angažmajem ponovno potrjujemo
svojo močno vero v moč kolesarstva. Poleg tega,
da bomo postali sosponzor moške profesionalne
kolesarske ekipe, bomo sponzorirali tudi gorsko
kolesarsko ekipo, ciklokros in žensko elitno kole
sarsko ekipo.

Nov korak v sodelovanju
Belgijski UCI Pro Team Alpecin-Fenix štarta kot
Alpecin-Deceuninck 1. julija 2022. Kot sponzor
ekipe od začetka letošnjega leta s tem potrjujemo
naše namere, da jo kot imenski sponzor popelje
mo na višjo raven. To je jasen korak za Deceu
ninck, tako s športnega vidika kot tudi z vidika last
nih kupcev.
Deceuninck bo skupaj z Alpecinom postal sponzor
imena belgijske kolesarske formacije, in s tem bo
zavezan do konca leta 2025. Deceuninck bo ostal

sponzor imena vsaj tri leta. Pogodbe z Alpecinom
in Canyonom veljajo tudi do konca leta 2025. Tako
je ekipa pripravljena na naslednji korak: World
Tour licenco za obdobje od leta 2023 do 2025.
“Deceuninck se je pridružil mladi, dinamični in am
biciozni ekipi v začetku leta 2022. Zdaj je idealen
čas za prevzemanje vloge sponzorja imena, isti ko
rak pa bo sledil tudi z žensko ekipo od leta 2023”,
je napovedal Bruno Humblet, izvršni direktor po
djetja Deceuninck.
“Spomladi nam je uspelo zmagati na več dirkah – z
dirko Tour of Flanders kot absolutnim vrhuncem.
Zelo se zavedamo svoje odločitve, da postanemo
sponzor imena, da bi podprli naše kupce po vsem
svetu in še naprej razvijali našo blagovno znamko
Deceuninck. V našem sektorju se soočamo z veliki
mi izzivi in našim kupcem želimo ponuditi dodatno
podporo, kjer koli je to mogoče. Zato je globalna
reklama z našim kolesarskim sponzorstvom za
gotovo primer tega” zaključuje Humblet.
“Danes je odličen dan za ekipo. Naše obzorje zdaj
doseže leto 2025. Proračun raste in je nujen, saj je
za uspeh potreben denar, in da bi obdržali tisto,
kar imamo, potrebno je še več denarja. Veseli smo,
da naredimo ta korak z istimi partnerji, čeprav v ra
zličnih vlogah”, je dejal Philip Roodhooft, general
ni direktor ekipe Alpecin-Fenix.
Novi dresi ekipe Alpecin-Deceuninck se bodo prvič
pojavili v javnosti na Tour de France. Novi dres
bodo od takrat naprej nosile ekipe moškega elitne
ga kolesarstva, ciklokrosa, gorskega kolesarstva in
kolesarjenja po gramozu, razen ženske ekipe do le
ta 2023.
Podpora ženskem kolesarskem športu in športnicam pri nadaljnjem
razvoju njihove poklicne kariere se popolnoma ujema z našimi
temeljnimi vrednotami – raznolikostjo in enakostjo spolov.
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