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keletkezik, amely védi a kOrbefutó fern vasalati
elemeket, és amely a tok, szárny es osztô belsô
részeit száraz és vizes elvezetó részre osztja fel.
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5. Korlátlan
felhasználási
Iehetóségek
Az ablak formai kialakItásának kOszOnhetôen
nagyszerQen hozzAidornul otthona stIlusához.
Ha kicseréli az uveget vagy az álosztót, az ablak
kulleme teljesen megváltozik. A diszItô elemek
a IegaprObb részletekig at vannak gondolva,
hogy hatásuk a Iehetô legharmonikusabb legyen.
Az ablakpárkányok, kOnyöklôk, osztók és
csatfakozóelemek formatervezése az Osszképbe
való maximális beilleszkedés biztositãsát kOvette.

SzIn kialakItás
es szmnezési eljárás
A fehér szin tisztasaganak és univerzális felhasznál-
hatósãcjának kdszor,hetoen a nyflászárOk kOzkedvelt
S Z n e.

Decoroc - a bársonyos szInpatetta

Bar a fehér szin tartôsan kozkedvelt, az utóbbi
idóben egyre nagyobb érdeklOdés mutatkozik a
IegkulOnfelebb szinkialakitások irdnt. A piac ezen
elvárãsának megfelelve fejlesztette ki Decoroc
sorozatát a Deceuninck cég. A matt és selyrnes
felületQ Decoroc kialakitás egy európai szabadalom
alapján készül. Ez a hôkezeléssel megkatott
festékbevonat szint visz az On otthonába; a tapintásra
kellernes aprôszemcsés festékréteg ablakának egy
kUlônbs, rnelegséget sugárzo küllemet kOlcsonbz.
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FOlia - korlátlan IehetOségek tára

A r,yornottrnlntas akrilát tóla bevoriat a profiloknak
faszerkezetjeileget kalcsOnOz. A fólia UV-sugárzás
ellenálló. Bárrnelyik szinárnyalat kiválasztása
garantálja a nyiászárô tOkéletes küllemét.

Az aktuális fólia szinkinálatot illetóen, - amelyet az
OnOk igényeihez igazodva állandóan frissitun k
iriformáciOért kérjUk forduijori licenc gyártOinkhoz.

deceuninck""
A zendow tulajdonságai megfelelnek
az idevonatkozó EU-s és magyar
szabványokriak. Bevizsgálásat a CSTB
(EU) és az EMI Kht. is elvégezte.
A vizsgálatok eredményei alapján
a zendow a talajfelszintol szãmitott
140 m magassàg:g torténO beépitesre
vonatkozó vatarnennyi szabvànynak
megfelel.

A Deceuninck naponta tObb ellenorzO
vizsgãlatot végez az atapanvag és profil
minOsgEt illetoen: a gyártãsi folyamat elôtt,
folyamán es azt kovetden.

Technikusaink a profilokbol rendszeresen
mintat vesznek, ellenOrzik azok mereét,
szinét, hOhatással, zsugorodással, utéssel
szembeni eHenálló képesseget. a sarokhe-
gesztések szilardsagat. A kèsz nyilaszarók
olyan vizsgálatoknak vannak alàvetve,
melyek célja a leghanggtIasi, szélzãrási es
vizzérási tulajdonságok ellenorzese. Betsô
minoségellenorzo rendszerUnk szigorüsga
garantâlja a Deceuninck profilok kulOnleges
minosèget, melyet szãmos riemzetkozi
tanusitas is igazol.
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