
1. Lenyügözó design	 hôveszteséget, az alacsony ,U" iiirt^k peclig j6
hoszigetelést feltételez. 3. Maximális

zendow - egy Uj, kivUl-belUl elegáns ablak. Egy
ablak, amely ideálisan etválasztja a bel- és
kulteret, amelyet azonban együttal Ossze is
kapcsol.
A zendow ablak nem t&akodô, kiaakitása olyan,
hogy az On otthonának, annak berendezésének
ill. külsO környezetének részévé válik.
A zendow abtak visszafogottan elegáns vonalve-
zetésével az épitészeti stilushoz aIkamazkodik,
és annak dekorációs jegyeket kölcsonöz.
Formatervezése és kialakitása hagyományos és
modern kOrnyezetben egyarant ervenyesul.
Le kerekitett vonalai metegséget sugaroznak,
s nemcsak tátványuk, hanem tapintásuk is
kellemes.
A formatervezók kihasznátták a szimmetrikus
profit Altai kinát Iehetosegeket, amivel az
ablaknak egy nagyon vonzO kUlsót adtak.
Legyen az ablak kitárva vagy bezárva, mrndig
egységes egeszet atkot, nem megboritva az
egyedi stilust.

2. Optimális szigetelés
Hószigeteló tulajdonságok
A PVC maga is egy kiváló hoszigeteto anyag,
a Iegjobb hoszigetelo tulajdonságok elérésének
ideális alapanyaga.
A zendow átgondolt szerkezeti kialakitásának
kOszônhetOen (profilszélessége 70 mm) jobb
hôszigetelési eredményt nyOjt, mint ahogy az
a hasonló méretU nyilászárók esetEben megszo-
kott.
A merevitOvel ellátott zendow abtakszárny és tok
hóátadása U=1,267 W.m.K'.
Otthonának fUtése nagyon sok energiát fele-
mészt (az Ossz energiafogyasztas 60-70%-at),
mivel a külonbözO szerkezeti etemek Altai okozott
hoveszteség átlandó hopotlást igényel (ebbOl
30-40% a nyilászárókra esik). A hOveszteség
naqysãga egyenesen arányos az anyag hOátadási
tenyezôjével (U" értékével), tehát a magas U"
'r rék (W.m .K egységben kifejezve) magas

KulOnbözô anyagok 	 irtékének Osszehasonlltãsa

PVC -zendow70mm	 1,1
PVC - zendow 70 mm + merevitd	 1,27
Fa	 1,9
Aluminium megszakitott hóhiddal 	 2,8
Standard hoszigeteló uveg	 3
Specialis hoszigetelo Uveg	 1,1 - 1,8

.0 er1k. az abtak heF	 ...	 -' '.'t höatadás.

Minél alacsonyabb i, 	 ,abb a hOsasqeeIes.
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Hangszigetelés
Eppügy, mint a hOszigetelés tekintetében, a PVC
a hangszigetetest illetôen is kivãló tulajdonsagok-
kal rendelkezik.
A 70 mm-es zendowtovábbi etãnyOket is kinát:
például 41 mm vastagságig terjedô hangszigetelO
uvegbetet használata, melynek kOszOnhetôen
álmát kintról beszürôdô zaj nem fogja megza-
varn i.

Az atkalmazott gumitOmités kialakItásának
kaszOnhetOen az abtaktokkal és szárnnyat a
lehetó legnagyobb felüteten érintkezik, anyaga
fokozottan ellenátló.
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biztonság
A zendow valamennyi tipusii biztonsági vasalattal
ettáthatO. A biztonság több ponton garantátt:
- valamennyi vasatat esetében a zárórészek a

müanyag profilban elhelyezett acél merevitôbe
rogzithetôk
biztonsãgi tokzárók használhatók

- optimális szárnykialakitás
A tok szerkezeti kiatakitása otyan, hogy kbzépen
futô tOmitésset az ablak utólagosan, beépités
után is ellátható, garantálva igy a tegjobb h6-
6s hangszigetelo tulajdonságokat.
Biztonsági uveggel és vasalattal etlátott zendow
kemény diO az esetteges betärO számára.
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4. Hosszü élettartam
A Deceuninck profilok minOsêgi kemenyitett
PVC-b61 készUtnek, amely a Deceuninck cég
saját terméke.

Az univerzãtis UtkOzOtômitêsi rendszer
egyedUláttO és optimális geometrial megoldás,
amely hozzáatkalmazkodik a profit kiala-
kitásához. Kiváló minOségO anyagbOl készul.
A tOmitEs beiltesztése mar a profit gyártása
során megtartenik, garantálva igy a beillesztés
áltandô kiválO minoségét.
A profil térbeti szerkezete a horony tejtOs
kiatakitásának kOszOnhetôen tokéletes es
megbizhatO vizelvezetést eredményez. Ennek
a rendszernek käszOnhetOen egy szaraz zôna


