Zendow
Perfekcja i doskonałość

Warto mieć marzenia.
I warto je realizować.
Każdego dnia. Razem.
Mamy swój styl, swoje przyzwyczajenia
i swoje zasady. I nigdy ich nie zmieniamy.
Lubimy korzystać z życia i cieszyć się nim
– każdym dniem i każdą chwilą. Jesteśmy
wymagający. To zrozumiałe: chcemy czuć
się dobrze we własnym domu. Bo to jest
nasz świat. I to są nasze marzenia.
Spełniamy je. Codziennie. Tak, warto
postawić na swoim.

Życie nabiera barw!

Proﬁle zendow mają piękny odcień
bieli. Ale okno nie musi być białe! Może
komponować się z wystrojem wnętrza,
kolorem ścian lub elewacji. Tutaj praktycznie
wszystko jest możliwie. Kolekcja Deuctone
oferuje ponad 30 kolorów – różnorodnych
i starannie dobranych o ponadczasowym
i uniwersalnym charakterze. Są to barwy
inspirowane pięknem natury, które nie ulegają
przemijającym modom czy ulotnym trendom.
Bez trudu wybierzesz coś dla siebie!

Technologia koloru

Okna z proﬁli zendow dostępne są w 5
rodzajach struktur, które nadają wyjątkowy
charakter ponad 30 dostępnym kolorom:
struktura Decoroc – opatentowany przez
Deceuninck proces lakierowania dający
w efekcie najwyższą miękkość matowego,
satynowego wykończenia; struktura
barwionego drewna – wygląd i dotyk
malowanego drewna z porami i wszystkimi
zaletami farby kryjącej; struktura oryginalnych słojów drewna; barwienie w masie;
metalik, czyli dwa odcienie koloru srebrnego
uzyskane w procesie metalicznej pigmentacji. Technologia koloru Deceuninck
zachwyci Cię swoimi możliwościami.

Decydują szczegóły

Cisza w domu
Szukasz w domu spokoju, odpoczynku i wewnętrznego wyciszenia. Konstrukcja proﬁli
zendow zagwarantuje Ci doskonałą izolację
akustyczną. Co ważne, masz także
możliwość zastosowania pakietu szybowego
o grubości nawet do 41 mm, który oprócz
doskonałego tłumienia hałasu, zwiększa
właściwości antywłamaniowe i termoizolacyjne okna.

Ciepło i bezpieczeństwo
Chcesz stworzyć ciepły, bezpieczny
i przyjazny dom? Proﬁle zendow o wysokości
70 mm zapewniają bardzo dobre parametry
termoizolacyjności, a uszczelka wykonana
z nowoczesnego tworzywa TPE zdecydowanie poprawia szczelność okna. Z kolei
bariera środkowa, użyta jako podpora
uszczelki centralnej poprawia, i tak już bardzo
dobre, parametry izolacyjności cieplnej.
Utrudnia także dostęp do okucia w przypadku próby włamania. Wręb szybowy – 20 mm
gwarantuje maksymalne zachodzenie proﬁlu
na szybę, a więc bezpieczne i stabilne jej
osadzenie. Proﬁle zendow dają możliwość
zastosowana wszystkich rodzajów okuć
– także antywłamaniowych. Okucia są
montowane bezpośrednio do wzmocnień,
co poprawia ich właściwości antywłamaniowe
i zwiększa żywotność. Zoptymalizowany
zaczep do listwy wykończeniowej również
zapewnia lepsze zabezpieczenie przed
włamaniem.
Komfort
Twój dom może być bardziej komfortowy.
I bardziej optymistyczny, bo dzięki proﬁlom
zendow do pomieszczenia wpada zdecydowanie więcej światła. Jak to możliwe?
Wysokość proﬁlu 70 mm redukuje do
minimum widoczną powierzchnię proﬁlu
w oknie (przy zachowaniu optymalnej
sztywności). Użycie specjalnego rodzaju
wzmocnień – dzięki dużej sztywności proﬁli,
gwarantuje większą trwałość okien.
Piękno
Możesz bez końca cieszyć się pięknem
swojego domu. O wyjątkowej estetyce
zendow decyduje prosta forma i łagodnie
zaokrąglony, symetryczny kształt proﬁli oraz
nowy odcień bieli ze szlachetnym połyskiem.
Co ważne, masz także możliwość wyboru
listwy przyszybowej – standardowej,
współczesnej lub retro, co pozwoli bez trudu
dostosować okna do charakteru każdego
budynku. Listwa retro dostępna jest w 8
wariantach kolorystycznych.

Masz tyle
możliwości!

Proﬁle zendow. Unikatowa symetria.
Łagodne, zaokrąglone krawędzie.
Bogata gama dostępnych kolorów i proﬁli
wykończeniowych. Obniżona konstrukcja,
dzięki której do pomieszczenia wpada
zdecydowanie więcej światła. Okna
z proﬁli zendow spełnią Twoje najbardziej
wygórowane oczekiwania. Dzięki nim możesz
tworzyć wnętrza piękne i dopracowane
stylistycznie. Możesz zaaranżować Twoją
osobistą przestrzeń, w której nic nie będzie
dziełem przypadku. Przestrzeń, która będzie
zachwycać nie tylko swoją estetyką, ale
i maksymalną funkcjonalnością.

Doskonałość
konstrukcji
System zendow jest wynikiem głębokich
i kompleksowych badań konstrukcyjnych.
W efekcie powstał proﬁl, którego geometria
jest dopasowana do wszystkich stylów
budowlanych i wykończeniowych – od
współczesnych po klasyczne, zarówno do
nowych budynków, jak i renowacji.
Najnowsza technologia oraz innowacyjne
rozwiązania techniczne pozwolą Ci przekonać
się, czym jest najwyższa funkcjonalność
w technice okiennej.
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1 Bariera środkowa – użyta jako podpora
uszczelki centralnej poprawiającej parametry
izolacyjności cieplnej; utrudnia dostęp do
okucia w wypadku próby włamania
2 Zoptymalizowany zaczep do listwy
przyszybowej
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3 Specjalny rodzaj wzmocnień.
4 Możliwość zastosowania różnych
rodzajów listwy przyszybowej pozwala na
zastosowanie pakietu szybowego nawet do
41 mm
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5 Proﬁl o głębokości 70 mm
(3, 5-komorowy i półzlicowany)
6 Wielofunkcyjna uszczelka zgrzewalna
zapewnia doskonałe uszczelnienie okna
7 Pochylona powierzchnia zapewnia
skuteczne odprowadzenie wody

Firma Deceuninck może zaoferować Ci proﬁle
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.

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

