За тези, които предпочитат
да живеят просторно
Със системата Deceuninck плъзгане домовете са
по-просторни и по-свободни!

Системата Deceuninck Sliding е проектирана, за да
осигури по-лесен достъп до пространствата, към
които води, и по-широк кръгозор.
При системата плъзгащи прозорци, акцентът се поставя върху кръгозора, докато при системата плъзгащи врати ударението е върху стабилността. При проектирането на системата плъзгане централно
място заема „изолацията”. Много основни и спомагателни профили от
системата са специално проектирани с насоченост към изолацията.
За да гарантират изолация, затварящите и свързващите профили са
осигурени с TPE уплътнения.
Системата плъзгане предлага много и разнообразни решения като каса
плъзгане, каса плъзгане с архитрав, каса плъзгане с мрежа против насекоми, каса плъзгане с двойна и тройна релса, каса плъзгане с фиксиране и
каса плъзгане с фиксиране и архитрав. В системата Плъзгане са налице
два типа профили / крило плъзгане (3 камерни) в зависимост от спецификата на прозореца / вратата.
Системата плъзгане на Deceuninck е съвместима с прозоречните системи Zendow и Everest Max посредством спомагателни свързващи
профили. Също това, използването на затварящи алуминиеви профили
подсилва в голяма степен стабилността и прави цялата конструкция
по-устойчива на ветрово натоварване, както и дава възможност за направата на по-големи размери прозорци. Тези алуминиеви профили внасят и допълнителен естетически елемент към профилните решения.
При изпълнението на плъзгащи прозорци в две равнини или на плъзгане
с фиксирана част, могат да се направят фиксирани секции в долната,
горната или страничните части. Системата може да се използва и при
прозорци с ролетни щори.
Всички профили от системата са в съответствие с Европейския стандарт за врати и прозорци EN 12608.
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Вариантите на цветовете могат да варират в различните държави.
Наши продукти с маркировка СЕ могат да бъдат получени от упълномощени търговци.
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