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7 komor
profil se šířkou 81 mm

Decco 83
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Profil v systému Decco 83 je profil s extrémními 
tepelnými parametry. Třetí těsnění
a široká zasklení s teplým rámečkem zajišťují 
parametry, které jiné profily nemohou zaručit.

0,59Uw        *
W/m2K

* referenční okno šíř. 1230 mm, výš. 1480 mm se zasklením
4/12/4/12/4/12/4 kryp. S Ug=0,3 W/m2*K s rámečkem SWISSPACER ULTIMATE.



7komorový systém
se šířkou zabudování
81 mm s třetím těsněním
- středové

Možnost použití mnoha druhů 
prosklení od 23 mm
do 54,8 mm

Těsnění šedé nebo černé barvy

Široké spektrum
dekorativních fólií

Rozšíření komory výztuží 
zvětšující tuhost oken a umožňují 
realizaci téměř všech správně 
navržených konstrukcí

V nabídce tři barvy jádra: bílá, 
karamelová a temně hnědá

Obsahuje přechodové profily pro velké 
posuvné a balkónové dveře

Optimální výška složení profilu 
poskytující až o 5 % světla více
ve srovnání s jinými systémy ve 
své třídě (u dvoukřídlého okna 
s rozměry šíř. 1465 mm výš. 1435 mm)

Dokonalá tepelná izolace 
Uw = 0,59 W/m2K referenčního
okna šíř. 1230 mm, výš. 1480 
s prosklením 52 mm s konstrukcí 
4/12/4/12/4/12/4 kryp.
s Ug=0,3 W/m2*K s rámečkem 
SWISSPACER ULTIMATE
a tepelnou přepážkou v rámu

Technologie výroby připravená 
společně inženýry Decco
a světovým magnátem
ve výrobě nářadí, firmou Greiner

V tomto systému je možné využití 
technologie vlepených
skel, což zvyšuje stabilitu oken 
a umožňuje zhotovení 
větších konstrukcí

Možnost použití tepelné přepážky

Profil Decco 83 tje profil s extrémními tepelnými parametry. Třetí těsnění a široká zasklení s 
teplým rámečkem se starají o to, že tento profil nemá na trhu sobě rovného

Decco 83



Optimální výška složení profilu 
poskytující až o 5 % světla více
ve srovnání s jinými systémy ve 
své třídě (u dvoukřídlého okna 
s rozměry šíř. 1465 mm výš. 1435 mm)

Dokonalá tepelná izolace 
Uw = 0,59 W/m2K referenčního
okna šíř. 1230 mm, výš. 1480 
s prosklením 52 mm s konstrukcí 
4/12/4/12/4/12/4 kryp.
s Ug=0,3 W/m2*K s rámečkem 
SWISSPACER ULTIMATE
a tepelnou přepážkou v rámu

Technologie výroby připravená 
společně inženýry Decco
a světovým magnátem
ve výrobě nářadí, firmou Greiner

V tomto systému je možné využití 
technologie vlepených
skel, což zvyšuje stabilitu oken 
a umožňuje zhotovení 
větších konstrukcí

Možnost použití tepelné přepážky

Uw=1,1 W/m2K Uw=0,72 W/m2K Uw=0,59 W/m2K

Profil dostupný v široké paletě barevných a dřevo napodobujících polepů

Tepelná prostupnost 
referenčního okna 
šíř. 1230 mm
výš. 1480 mm

Tepelná prostupnost 
referenčního okna 
šíř. 1230 mm
výš. 1480 mm

Tepelná prostupnost 
referenčního okna 
šíř. 1230 mm
výš. 1480 mm
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Systém 83
jádro dostupné ve 

3 barvách: bílé,
karamelové a tmavě 

hnědé, tak, aby se 
vždy hodilo k barvě 

polepu

Dvojsklo 4/16/4 
24 mm Ug 1,0/Wm2K
distanční rámeček SWISSPACER V, argon

Trojsklo 4/18/4/18/4
48 mm Ug 0,5/Wm2K
distanční rámeček SWISSPACER V, argon

Čtyřsklo 4/12/4/12/4/12/4 
52 mm Ug 0,3/Wm2K
distanční rámeček SWISSPACER ULTIMATE,
krypton
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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 82Anique Pine 84 Vintage Pine 85


