Eforte s hliníkovým krytem
Systém okenních profilů

Okna a dveře
Systém Eforte otevírá nové možnosti: S ocelovou výztuhou, stavební hloubkou 84 mm a bez přídavných izolačních
prvků dosahuje profil výborné hodnoty Uf = 0,95 W/m²K. Flexibilně použitelný profil umožňuje realizaci jakýchkoliv
stavebních požadavků: od standardu pasivního domu až po okna nadstandardních rozměrů díky aplikaci tzv.
„lepených skel“. Hliníkový kryt pak umožňuje zkombinovat vynikající izolační vlastnosti s klasickým vzhledem
hliníkového okna - a to v téměř jakémkoliv barevném provedení.
www.deceuninck.cz
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Eforte s hliníkovým krytem
Obr.: 1:1

Novinka: Bezbariérový práh balkónových dveří
Obr.: 1:2

10 Přídavná komora mezi rámem a krytem: omezení přenosu tepla / vynikající
tvarová stálost

01 Zasklení 24 až 56 mm: pro velmi silná tepelně-izolační nebo zvukotěsná skla
02 Dvoupatková zasklívací lišta: zvýšená odolnost proti násilnému vniknutí

11 Otvory pro odvodnění a dekompresi skrz komory: ochrana proti vlhkosti a korozi
ocelových výztuh v komorách

03 Silné ocelové výztuže: stabilní konstrukce okna
04 Kování: vysoká funkčnost a životnost / upevnění kování přes tři komory
05 Eurodrážka pro kování s osovou vzdáleností 13 mm: možnost dovybavení na
bezpečnostní okno s vysokou odolností proti vloupání
06 Uchycení hliníkového krytu: rychlé provedení pomocí jednoduchého
naklapávacího systému
07 Nové přídavné těsnění v drážce a tři celoobvodová těsnění: maximální tepelná
izolace / odolnost proti větru a zatékání
08 Výška drážky pro sklo 25 mm: nejlepší tepelná izolace / potlačení
kondenzace vody

12 Stavební hloubka 84 mm: vynikající tepelná izolace pro úsporu nákladů
na vytápění
13 Štíhlý profil s úzkou podhledovou výškou 120 mm a zkosením 20 °: dobré
odvádění vody / harmonický design
14 Lepená skla pro okna větších rozměrů: možnost realizovat prvky až do výšky 2,60 m
15 Detail řešení napojení: integrované napojení falešného sloupku nebo
okapnice ke křídlu
16 Designové možnosti: klasický vzhled hliníkového okna díky tupě sraženým
rohovým spojům / široká škála možností nanesení povrchové vrstvy v téměř
jakékoliv barvě

09 Šestikomorová technologie: dokonalá tepelná izolace při použití ocelové
výztuhy / Hodnota Uf = 0,95 W/m²K

KONCEPT PRO RECYKLACI · Deceuninck je jedním ze zakládajících členů iniciativy
›REWINDO‹, ve které se spojili přední němečtí výrobci plastových profilů, aby podpořili
recyklaci plastů.
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