
6-légkamrás profil
szélessége 70 mm

Decco 71
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Decco71 profilrendszer.Decco71 profilrendszer.
6-légkamrás rendszer, 6-légkamrás rendszer, 
ragyogóan fehér PVC-ből.ragyogóan fehér PVC-ből.
Funkcionális, univerzális és elegáns.Funkcionális, univerzális és elegáns.

0,86Uw        *
W/m2K

*a referencia szer int i  1230 mm szélességű,  1480 magasságú ablaknál , 
44 mm/Ug=0,6 W/m 2K ablaküveggel ,  és Swisspacer  V távolságtartó kerettel



A nyomtatási  technológiának köszönhetően a színek megközel ít ik  az eredetieket

*a referencia szer int i  1230 mm szélességű,  1480 magasságú ablaknál , 
44 mm/Ug=0,6 W/m 2K ablaküveggel ,  és 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 AnTeak 3241 Smoke Pine 82Antique Pine 84 Vintage 

Decco 71
A Decco 71 profilrendszert minden olyan ablakgyártó számára 
ajánljuk, akinek a profil kitűnő tulajdonságai mellett a nyílászáró 
kedvező ára is fontos. A kiváló minőségű és ragyogóan fehér 
PVC-ből készült, pontosan megtervezett profilok nagyszerű 

hőtechnikai tulajdonságokkal bírnak. A tágas légkamrák lehetővé 
teszik a profil nagyobb stabilitását elősegítő merevítések 
alkalmazását. Minden ügyfélnek ajánljuk, aki értékeli 
a modern dizájnt és eleganciát. 

• 70 mm szélességű 6-kamrás rendszer 

• 81 mm szélességű tokkal is alkalmazható

• Profilok a legtisztább fehér színben

• Az MSZ-EN 12608: -1:2016- 04 szabvány szerinti A és B osztályú profilok

• Többféle ablaküveg-típussal alkalmazható: 14 mm-től 44 mm-ig vastagságú 
  üvegezéssel; Uw = 0,86 W/m2K*

• Nagyszerű hőszigetelő képesség a maga profil osztályában - Uf 1,2 Wm2/K 

• A kiegészítő profilok gazdag választéka lehetővé teszi a megfelelően 
 megtervezett szerkezetek kivitelezését

• A profilok alapteste színében illeszkedik a dekorfóliák színéhez

• Ajánlatunkban a profil alapteste három színben érhető el: fehér, 
 karamell és sötétbarna

• Szürke vagy fekete színű tömítésekkel

• Tartalmazza a ajtó rendszert

Lekerekített 
íves profil

Egyenes 
profil

Hőtechnikai 
tulajdonságok


