
6 камер
профіль шириною 70 мм

Decco 71
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Профіль у системі Decco 71. Профіль у системі Decco 71. 
6-камерна система, виконана 6-камерна система, виконана 
з ПВХ надзвичайно білого кольору. з ПВХ надзвичайно білого кольору. 
Функціональний, універсальний Функціональний, універсальний 
та елегантний. та елегантний. 

0,86Uw        *
W/m2K

* для прикладового вікна шириною 1230 мм, висотою 1480 мм, 
зі  склопакетом 44 мм/Ug=0,6 W/m2K   і  розпірною рамкою Swisspacer V



З урахуванням технології  друку, кольори наближені до оригінальних 

* для прикладового вікна шириною 1230 мм, висотою 1480 мм, 
зі  склопакетом 44 мм/Ug=0,6 W/m2K   і  розпірною рамкою Swisspacer V
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Coal Grey 5003 Golden Oak 08 Nut 05 Wine Red 3005Polish Pine 68 Briliant Blue 5007

Winchester 76 Crown Platinum 3001 AnTeak 3241 Smoke Pine 82Antique Pine 84 Vintage Pine 85

Decco 71
Система Decco 71 - це пропозиція для всіх клієнтів, що обирають 
дуже добрі властивості профілю, і одночасно піклуються про 
розумну ціну вікон. Виконана з високоякісного ПВХ надзвичайно 
білого кольору, завдяки відмінно спроектованому профілю, 

система забезпечує добрі температурні властивості. 
Великі камери дозволяють використовувати посилюючі кріплення, 
що покращують стабільність профілю. Рекомендовано всім 
клієнтам, що цінують добрий дизайн та елегантність.

• 6-камерна система шириною 70 мм

• Можливість використання рами з монтажною шириною 81 мм

• Профілі найчистішого білого кольору

• Профілі класу A та B відповідно до стандарту PN-EN 12608: -1:2016- 04

• Можливість використання багатьох типів склопакетів:
 від 14 мм до 44 мм Uw = 0,86 Вт/м2К* 

• Відмінна теплоізоляції для цього класу профілів - Uf 1,2 Втм2/К

• Повний спектр додаткових профілів, що дозволяють виконати 

 будь-яку правильно спроектовану конструкцію

• Стрижень профілю під колір декоративної плівки.

• Стрижень доступний у трьох кольорах: білий, карамельного 
 кольору та темно-коричневий.

• Ущільнювачі сірого або чорного кольору

• Містить дверну систему

Пів-блицьований 
профіль 

Прямий 
профіль 

Температурні
властивості 


