
Prestige
Najwyższa klasa rozwiązań



Nasz szczęśliwy dom. Przytulny, ciepły 
i bezpieczny. Ale także cichy i wygodny. 
Pełen naturalnego światła, radości 
i optymizmu. To dom, w którym każde 
z nas czuje się naprawdę dobrze. 
A przecież to jest najważniejsze.

Tylko to, co najlepsze

Okna wcale nie muszą być białe. 

Ich kolor można dobrać tak, aby współgrał 

z kolorami otoczenia, elewacji i wystrojem 

wnętrza. Profi le Prestige dostępne są 

w wielu wariantach kolorystycznych:

· paleta barw Renolit,

· specjalne folie Titanium Plus,

· struktura Decoroc – opatentowany przez 

 Deceuninck proces lakierowania dający 

 w efekcie najwyższą miękkość matowego, 

 satynowego wykończenia 

· nak∏adki aluminiowe pokrywane farbą 

 na dowolny kolor RAL.

Jest kolorowo!



Prestige Passive House – ciepło i cisza
Doskonałe parametry termoizolacyjne 

zagwarantują Ci zachowanie przyjemnego 

klimatu w każdym wnętrzu – gwarantuje to 

głębokość zabudowy do 76 mm. Profi l 

Prestige w wersji Passive House ma także 

dodatkowe wypełnienie pianką, co pozwala 

na uzyskanie znakomitego współczynnika 

izolacji termicznej U 0,74 W/(m²K) oraz 

najlepszą możliwą izolację akustyczną.

Nieprzeciętna trwałość
Profi l ten został tak zaprojektowany, abyś 

mógł bezproblemowo użytkować swoje okna 

przez wiele lat. Zgrzewalna uszczelka, 

koekstrudowana w procesie produkcji profi lu, 

wykonana została z nowoczesnego, 

odpornego na warunki atmosferyczne 

tworzywa TPE. Warto także zwrócić uwagę 

na system odprowadzania wody z profi lu 

uniemożliwiający przedostawanie się wody 

do wewnątrz, a tym samym zapobiegający 

korozji wzmocnień. Z kolei 25 milimetrowy 

wrąb szybowy zapewnia maksymalne 

zachodzenie profi lu na szybę, a dzięki temu 

jej bezpieczne i stabilne osadzenie.

Pełne bezpieczeństwo
Twój dom może być teraz naprawdę 

bezpieczny. Profi le Prestige pozwalają na 

zastosowanie pakietu szybowego 

o maksymalnej grubości do 45 mm oraz

na wykorzystanie skutecznych okuć 

antywłamaniowych. Unikalny zaczep listwy 

przyszybowej zapewnia lepsze 

zabezpieczenie przed włamaniem.

Decydują szczegóły

Teraz Twój dom może być dopracowany do 

najdrobniejszego detalu. Profi le Prestige dają 

możliwość dostosowania okien do charakteru 

wnętrza i architektury budynku. Są dostępne 

w trzech różnych stylach – klasycznym, 

nowoczesnym i zaokrąglonym wraz 

z bogatym pakietem listew przyszybowych. 

Możesz także wybrać dowolny kształt okien: 

prostokątny, łukowaty, okrągły, trójkątny itd.

Miej swój styl!



Prestige 6-komorowy 
ze skrzydłem 
półzlicowanym
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Prestige 6-komorowy 
ze skrzydłem 
zaokrąglonym
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Prestige 6-komorowy
ze skrzydłem
prostym

Sprzedawca okien

Więcej informacji? www.deceuninck.pl lub 0 801 66 22 66

Firma Deceuninck może zaoferować Ci profi le 

w tzw. technologii bezołowiowej. Oznacza to, 

że w procesie produkcji zamiast tradycyjnych 

stabilizatorów ołowiowych wykorzystano 

stabilizatory wapniowe. I jest to bardzo 

wymierny wkład w ochronę środowiska 

naturalnego.

dostępny w wersji
Passive House

Przylga szybowa o wysokości 25 mm 

zapewniająca optymalną termoizolację 

i zapobiegająca skraplaniu wody

3 Sztywne, precyzyjnie dopasowane 

wzmocnienia gwarantujące stabilność okien

5Możliwość użycia pakietów szybowych 

– termoizolacyjnych i dźwiękochłonnych 

o grubości od 8 do 45 mm

1

Uszczelka centralna poprawiająca i tak 

doskonałe parametry termoizolacyjności

4Dwustopkowa listwa przyszybowa 

zwiększająca ochronę przed włamaniem

2
6 Dwie uszczelki przylgowe zapewniające 

optymalną termoizolację

Doskonałość 
konstrukcji
System Prestige jest wynikiem głębokich 

i kompleksowych badań konstrukcyjnych. 

W efekcie powstał sześciokomorowy profi l, 

którego parametry techniczne nie mają sobie 

równych. Optymalne parametry 

dźwiękochłonności i termoizolacji, a także 

wyjątkowe wzornictwo w połączeniu 

z najnowocześniejszą technologią budowy 

okien sprawiają, że jest to rozwiązanie dla 

najbardziej wymagających użytkowników.


