
Dokonalé řešení oken a dveří

Řada ELEGANT

okna & dveře
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Mimořádné 
vlastnosti 
s elegantním 
a štíhlým 
provedením

Profilový systém Elegant poskytuje prvotřídní provedení, zcela 
nově definuje vzhled plastových oken a je šetrný k životnímu 
prostředí. Díky použití recyklovaného PVC představuje Elegant 
tepelněizolační a udržitelné řešení pro budoucnost, které splní 
všechny vaše požadavky na novou výstavbu a rekonstrukci.

BUDOUCNOST
V NAVRHOVÁNÍ OKEN

Minimalistický vzhled

Chytrý design je tím, co systému okenních profilů Elegant propůjčuje tolik 

oceňovaný vzhled. Systém kombinuje úzké linie a ultra štíhlé nalehávky profilů 

s novým systémem hranatých zasklívacích lišt a antracitově šedého jádra. 

Systém nabízí i možnost použití hliníkového krytí (opláštění). Design systému 

Elegant přesvědčí zejména v novostavbách a promění váš domov v moderní

a stylový prostor.

Jedinečný a futuristický 

Elegant je profilový systém pro okna a dveře nové generace, který zásadně 

mění pravidla tohoto oboru. Přichází v široké škále zářivých barev a každá

z nich dokonale ladí s futuristickým designem okna. Tato řada nabízí až 

padesát dekorů fóliové úpravy pro každý architektonický styl.

Dostatek světla 

Více přirozeného světla: místnosti s velkými okny Elegant těží, i díky naší 

jedinečné technologii ThermoFibra, z mimořádně štíhlého designu profilu. 

Okna Elegant se totiž vyznačují dokonalým sladěním velikosti

a odolnosti. Pro světlé a prosluněné interiéry.
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Ochrana a zabezpečení 

Systém Elegant vyniká vylepšeným standardem 

zabezpečení. Umožňuje dosažení třídy odolnosti 

proti vloupání 2 (RC2). Tato třída představuje 

standardní úroveň ochrany. Díky svým ocelovým 

výztuhám okenní rámy Elegant zvyšují 

úroveň zabezpečení.

Výztuž Forthex

Tepelněizolační hodnoty rámu lze vylepšit použitím 

tepelné výztuhy tvořené kombinací materiálů PVC

a oceli. Tepelná výztuha Fortex je oproti standardním 

ocelovým výztuhám mnohem lehčí a díky množství 

(mase) materiálu, do které je přišroubováno kování,

jsou okna stabilnější a odolnější proti vloupání.

Nová technologie ThermoFibra

Seznamte se s technologií Elegant ThermoFibra Infinity. 

ThermoFibra používá technologii dlouhých skelných vláken 

namísto oceli. Okna a dveře s těmito profily jsou mimořádně 

stabilní, odolné a mají lepší tepelnou izolaci. Bez použití 

oceli jsou okna Elegant mnohem lehčí a zaručují delší 

bezproblémovou funkčnost bez nutnosti servisu (seřizování).

Energetická účinnost

Vaše okna vám pomohou šetřit za energie. Elegant Infinity 

ThermoFibra se středovým těsněním má vynikající vlastnosti 

– Uf 0,85 (W/m2K). Navzdory ultraštíhlému rozměru okenních 

rámů 76 mm je systém Elegant navržen pro mimořádnou 

tloušťku zasklení až do 70 mm. To usnadňuje použití

v pasivních stavbách i realizaci jakýchkoli vašich projektů.

Odhlučnění

Vetší tloušťka (šířka) zasklení může nejen

zlepšit tepelnou izolaci, ale i zvukovou. Okna 

Elegant pomáhají zabránit nežádoucímu hluku

a vytvářejí příjemné domácí prostředí.

Bezbariérový přístup

Pokud chcete, aby vaše novostavba či rekonstrukce 

byla praktická, bezbariérový přístup je 

nutností. Dveře do bytu a na terasu lze vybavit 

bezbariérovými prahy.

Technologie
určující
trendy
MA XIMÁLNÍ IZOL ACE,
OPTIMÁLNÍ OCHR ANA

Je krása pouze na povrchu? Ne u oken Elegant.
Pod elegantním vzhledem se skrývá prvotřídní technologie.
Ať už se jedná o tepelnou izolaci, zvukovou izolaci
nebo bezpečnost, Elegant splňuje všechny
požadavky. Navíc jde o první řadu oken využívající inovativní
technologii skelných vláken ThermoFibra.

ThermoFibra

Forthex
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S E S TAV E NÍ

RECY K L ACE

P VC + PŘÍS A DY

DE M O N TÁ Ž S TA RÉ H O
P VC O K N A

M O N TÁ Ž
N OV É H O O K N A

E X T RUZ E

P OTA Ž E NÍ N E B O FO L IOVÁ NÍ

Naše investice
do zelené
budoucnosti
ČELÍME V Ý Z VÁM V OBL ASTI ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ DESIGNEM BE Z KOMPROMISŮ

Pokud jde o spotřebu primární energie, recyklovatelnost
a udržitelnost, je systém Elegant o krok napřed. Špičkový
výkon je to, čím naše okna i v budoucnu vyniknou.

Udržitelnost a funkčnost materiálu

Díky našim investicím do udržitelnosti, kvality, vylepšených mechanických vlastností

a technologie přispějete i vy zakoupením našeho výrobku k ochraně životního prostředí. Základem 

našich okenních rámů Elegant je vysoce kvalitní PVC obsahující recyklovaný PVC granulát. Tepelná

izolace splňuje i ty nejpřísnější požadavky a systém Elegant tak vyhovuje normám

pro výstavbu pasivních domů.

Recyklační závod společnosti Deceuninck

Věděli jste, že náš recyklační závod v belgickém městě Diksmuide zpracovává každý rok

až 45 000 tun tvrdého plastu? To odpovídá 2,3 milionu starých oken, které by jinak skončily na skládce

nebo ve spalovnách odpadu. Namísto toho je jednoduše přeměníme v nové okenní rámy.

„Společnost Deceuninck
recykluje PVC od roku
2012 a disponuje
jedním z největších
recyklačních závodů
v Evropě.“
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2,3 MILIONU STARÝCH OKEN
DÍK Y NÁM NESKONČÍ NA SKL ÁDCE

PVC lze recyklovat více než desetkrát

bez ztráty vlastností a s životností

35 let, takže potenciální životní cyklus

dosahuje 350 let.

350
Let

Spotřeba energie při recyklaci PVC

je o 90 % nižší než spotřeba energie

při výrobě nového PVC materiálu.

recyklované

pvc

Ročně zrecyklujeme přibližně 45 000 tun

PVC, což odpovídá více než dvěma 

milionům starých oken zachráněných 

před skládkováním nebo spálením.

- 90.000 tun

45.000 tun

recyklované

pvc cO2
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Poznejte rozmanitost 
designu oken Elegant
ŘEŠENÍ PRO K A ŽDÝ ST YL

Naše okna Elegant jsou k dispozici v různých
stylech, barvách a povrchových úpravách.
Pro novostavby i rekonstrukce, pro jakýkoli 
architektonický styl: moderní, klasický,
městský nebo rustikální.

08



V případě designu Elegant Abstract je

křídlo zcela v úrovni s rámem profilu

a vzniká tak extrémně minimalistický

a elegantní vzhled. Tento plně předsazený 

profil se používá v nejmodernějších 

stavebních projektech a získal několik 

mezinárodních designových cen.

Design Elegant Grando představuje tradiční 

vzhled PVC okna. Díky výraznější exteriérové   

hraně je univerzálním řešením. Hodí se však 

nejen pro renovace, ale i pro novostavby.

ABSTR ACT GR ANDO

Tepelná izolace rámu/křídla 0,94 (W/m²K)

Stavební hloubka profilu 76 mm

Moderní minimalistický design

Tepelná izolace rámu/křídla 0,90 (W/m²K)

Stavební hloubka profilu 84 mm

Tradiční design ideální pro renovace

Profil Elegant Infinity je vhodný pro

mnoho použití díky kombinaci rovných linií

a nadčasového designu.

Infinity je k dispozici také ve verzi 

ThermoFibra s výztuhou ze skelného vlákna, 

kdy je ocelová výztuha v křídle nahrazena 

konstrukčním skelným vláknem.

Technologie
ThermoFibra

INFINIT Y THERMOFIBR A INFINIT Y

Tepelná izolace rámu/křídla 0,93 (W/m²K)

Stavební hloubka profilu 76 mm

Nadčasový moderní design

Tepelná izolace rámu/křídla 0,85 (W/m²K)

Stavební hloubka profilu 76 mm

Nadčasový moderní design s jedinečnou technologií
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Elegance, styl, rovné a přesné linie v celém domě – to vše zaručuje
systém Elegant. Nyní si můžete pořídit vchodové dveře, které
budou designově ladit s vašimi okny, balkonovými dveřmi nebo 
posuvnými systémy Deceuninck. Tato kombinace sjednotí vzhled 
celého vašeho domu.

Vchodové dveře ladící s designem okenního systému Elegant 

poskytují výborné tepelněizolační vlastnosti. Tento systém využívá 

moderní prvky zabezpečení a lze jej kombinovat s širokou škálou 

různých druhů výplní až do tloušťky 67 mm.

Vchodové dveře Elegant jsou k dispozici i s technologií skelných 

vláken ThermoFibra, která zajišťuje stabilitu dveří, eliminuje 

potřebu ocelových výztuh, zvyšuje tepelnou izolaci a výrazně

snižuje hmotnost.

Dveře pro
váš domov
VCHODOVÉ DVEŘE ELEGANT: PRVOTŘÍDNÍ DESIGN
A V YSOK Á ÚROVEŇ Z ABE ZPEČENÍ

INFINIT Y THERMOFIBR A INFINIT Y

Dveře Elegant s ocelovou výztuhou Dveře Elegant s technologií ThermoFibra

Tepelná izolace rámu/křídla 1,3 (W/m²K)

Tepelná izolace prahové části 1,9 (W/m²K)

Tepelná izolace rámu/křídla 1,1 (W/m²K)

Tepelná izolace prahové části 1,5 (W/m²K)
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Venkovský
PŘÍRODNÍ DŘE VO

Různorodý výběr teplých odstínů dřeva

zvýrazňuje rustikální charakter venkovských domů.

REF. 144
_
MACORE

REF. 026
_
MAHOGANY 
(SAPELI)

REF. 656
_
CHERRY 
AMARETTO

REF. 663
_
NOCE 
SORRENTO 
BALSAMICO

REF. 025
_
DARK OAK

REF. 154
_
wALNUT

REF. 402
_
STRIPE 
DOUGLAS

REF. 110
_
GOLDEN OAK

REF. 109
_
wILD CHERRY

REF. 146
_
RUSTIC CHERRY

REF. 694
_
SHEFFIELD 
LIGHT OAK

REF. 143
_
GREY CEDAR

REF. 047
_
wOODEC TURNER 
OAK MATT

REF. 145
_
IRISH OAK

Barvy pro každý 
architektonický styl
A Ž 50 BARE V NA V ÝBĚR

Řada Elegant disponuje širokou škálou fólií pro každý styl.
Barvy jsou rozděleny do čtyř kategorií: přírodní dřevo, barvené 
dřevo, syté barvy a metalický vzhled.
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Profilová řada Elegant nejlépe vynikne v moderním 

minimalistickém stylu architektury.

Moderní
ME TALICK Ý V ZHLED

Městský
SY TÉ BARV Y

Barevná paleta pro město s tóny šedé nabízí 

dokonalý vzhled okna pro městské lofty

a průmyslové projekty.

REF. 044
_
UMBRA GRAY 
MATT

REF. 103
_
RAL ± 7016
ANTHRACITE 
GREY MATT

REF. 048
_
RAL ± 7016
ANTHRACITE 
GREY SMOOTH

REF. 043
_
RAL ± 9011
GRAPHITE 
BLACK MATT

REF. 921
_
RAL ± 9017
TRAFFIC BLACK 
SMOOTH

REF. 911
_
RAL ± 7039
GREY ALUMINIUM 
SMOOTH

REF. 122
_
RAL ± 7015
SLATE GREY 
SMOOTH

REF. 625
_
SIGNAL GREY 
SMOOTH

REF. 651
_
RAL ± 7001
GREY SMOOTH

REF. 649
_
MOONDANCE
SMOOTH

REF. 628
_
RAL ± 7012
BASALT GREY 
SMOOTH

REF. 139
_
SILVER

REF. 184
_
ALUX GREY 
ALUMINIUM

REF. 116
_
PYRITE

REF. 138
_
BRONZE

REF. 653
_
ALUx DB 703

REF. 925
_
wHITE 
ALUMINIUM
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Inspirujte se
Pořád ještě nevíte, co si vybrat? Vyzkoušejte

náš interaktivní konfigurátor oken. Vyberte si 

váš vysněný design a barvu a prohlédněte

si výsledek!

Přejděte na winspirator.deceuninck.com na 

vašem počítači, tabletu nebo chytrém telefonu

a vytvořte si okna a dveře, která váš dům

dokonale doplní!

V Y ZKOUŠEJTE NÁŠ KONFIGUR ÁTOR OKEN
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VAŠE R A ZÍTKO ZDE

VÁŠ PARTNER DECEUNINCK

Certifikovaní partneři společnosti Deceuninck jsou součástí 

sítě distributorů, kteří odvádí vynikající práci. Tato síť garantuje 

správnou instalaci a vysoce kvalitní služby, které jsou pro 

produkt značky Deceuninck další přidanou hodnotou.

Deceuninck, spol. s r. o. ▪ Tuřanka 1519/115 a ▪ 627 00 Brno-Slatina ▪ Česká republika

T +420 547 427 777 ▪ info@deceuninck.cz ▪ www.deceuninck.cz

B-07/2021-86417-8111 - Společnost Deceuninck vytvořila tuto brožuru s maximální péčí. Informace v této brožuře mohou být však zastaralé, neúplné a/nebo nesprávné. Z uvedených informací nelze odvodit žádná práva, nároky, 
závazky nebo záruky. Deceuninck, ThermoFibra, Forthex a Twinson jsou registrované ochranné známky společnosti Deceuninck nebo jedné z jejích dceřiných společností. Text, fotografie, loga, obrázky a značky uvedené v tomto 
dokumentu jsou výhradním vlastnictvím společnosti Deceuninck a jsou chráněny právy duševního vlastnictví. Nic v této publikaci nesmí být zcela ani z části žádným způsobem reprodukováno bez předchozího písemného souhlasu. 
Platí všeobecné obchodní podmínky, které jsou k dispozici na vyžádání. Obrázky v této brožuře slouží pouze pro informační účely. Obrázky okenních profilů se mohou ve skutečnosti lišit.

BUILDING A SUSTAINABLE HOME

Díky inovativním výrobním procesům a designu našich oken,

dveří a stavebních systémů dodáváme našim zákazníkům udržitelná 

řešení, která budou plnit jejich očekávání i v budoucnosti.


