
w w w . d e c c o . e u



7 kamrás
81 mm széles profil

Decco 83
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A Decco 83 rendszerbeli profil extremális termikus para-
méterekkel rendelkezik. A harmadik tömítés és a széles, 
meleg keretű ablaküveg pakettek olyan paramétereket 
biztosítanak, melyeket az egyéb profilok nem garantálnak.

0,59Uw        *
W/m2K

*  a referencia ablak szélessége 1230 mm, magassága 1480 mm, az ablaküveg pakett 
4/12/4/12/4/12/4 zárt, hőáteresztése Ug=0,3 W/m2*K, SWISSPACER ULTIMATE kerettel.



7-kamrás, 81 mm beépítési 
szélességű rendszer, egy 
harmadik – középső – tömítéssel

Lehetőség van sokféle 
ablaküveg pakett alkalmazására, 
23 mm-től 54,8 mm-ig

Tömítések szürke vagy 
fekete színben

A dekorációs fóliák széles skálája

Az erősítések kiszélesített 
kamrái fokozzák az ablakok 
merevségét, és lehetővé teszik 
minden, megfelelően tervezett 
konstrukció kivitelezését

Ajánlatunkban a mag három 
színben kapható: fehér, 
karamell és sötét barna

Tartalmaz átmeneti profilokat 
a nagy eltolható és balkon ajtókhoz

A profilok összeállításának optimális 
magassága 5 %-kal több fényt ad, 
az ebben az osztályban levő más 
rendszerekhez képest (egy kétszárnyú, 
1465 mm szélességű és 1435 mm 
magasságú ablak esetében)

Nagyszerű hőszigetelés, az 1230 mm 
széles és 1480 mm magas referencia 
ablak esetében, melynek 52 mm-es 
ablaküveg pakettje 4/12/4/12/4/12/4 
zárt és Ug=0,3 W/m2*K hőáteresztésű, 
SWISSPACER ULTIMATE kerettel, 
az ablaktokban alkalmazott hőfogó 
betéttel, az ablak hőáteresztése 
Uw=0,59 W/m2K

A gyártás technológiáját a Decco 
és a szerszámok gyártásában 
világhírű nagyhatalomnak számító 
Greiner cég mérnökeivel közösen 
készítettük elő

Ebben a rendszerben lehetőség 
van beragasztott ablaküvegek 
alkalmazására, ami növeli az ablakok 
stabilitását, és lehetővé teszi nagyobb 
konstrukciók kivitelezését

Hőfogó betét alkalmazása 
is lehetséges

A Decco 83 profil extremális termikus paraméterekkel rendelkezik. 
A harmadik tömítésnek és a széles, meleg keretű ablaküveg paketteknek 
köszönhetően ez a profil párját ritkítja a piacon.

Decco 83



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

83. 
rendszer

a mag 3 színben 
kapható:fehér, karamell 

és sötét barna, úgy, hogy 
mindig passzoljon
 a dekor borítás

színéhez

2 üveges 4/16/4 pakett
24 mm Ug 1,0/Wm2K
távtartó keret SWISSPACER V, argon

3 üveges 4/18/4/18/4 pakett
48 mm Ug 0,5/Wm2K
távtartó keret SWISSPACER V, argon

4 üveges 4/12/4/12/4/12/4 
pakett
52 mm Ug 0,3/Wm2K
távtartó keret SWISSPACER ULTIMATE,
krypton

Az 1230 mm széles 
és 1480 mm magas 
referencia ablak 
hőáteresztése

Az 1230 mm széles 
és 1480 mm magas 
referencia ablak 
hőáteresztése

Az 1230 mm széles 
és 1480 mm magas 
referencia ablak 
hőáteresztése

A profil széles választékban színes és fa-utánzatú dekorfóliákkal is rendelhető
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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


