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EKONOMICZNE,
ENERGOOSZCZĘDNE,
EKOLOGICZNE
Eforte to system 6-cio komorowych profili, które – dzięki swoim
doskonałym parametrom termoizolacyjnym – zapewniają najwyższy komfort Twojego domu.

W Twoim
wymarzonym domu
ważny jest każdy detal.
Oszczędność czy bezpieczeństwo? Piękno czy wytrzymałość?
Nie musisz rezygnować z niczego, co dla Ciebie
ważne…

Okna produkowane na profilach Eforte
osiągają współczynnik izolacji termicznej
wynoszący nawet Uw= 0,8 W/m2K.
Nie interesują Cię parametry techniczne tylko

Uw ≤ 0,8 W/m²K

ich praktyczne zastosowanie?
Czy oszczędności na ogrzewaniu sięgające nawet 80%* są wystarczająco praktyczne?
Dzięki Eforte nie tylko poprawiasz stan domowego
budżetu, ale również wnosisz niebagatelny wkład
w ochronę środowiska naturalnego.

To Twoja najlepsza inwestycja w przyszłość – choć zaczyna
zwracać się już dziś, procentować będzie przez wiele lat.

CICHO, SZA …
Ciesz się ciszą zawsze, gdy masz na to ochotę.
Maksymalna, 56-milimetrowa, grubość szklenia w profilu
Eforte sprawia, że Twoje okna stają się jeszcze
doskonalszą barierą. Nie tylko termiczną,
ale również akustyczną.
Już nic nie zakłóci Twojego

akustyka

spokoju.

40-50 dB

W HARMONII Z TWOIM WNĘTRZEM
Cenisz rozwiązania dopracowane w każdym szczególe?
Eforte to nieograniczone możliwości aranżacji Twojej przestrzeni.
Na ich niepowtarzalny design składają się idealne proporcje, klasyczna linia oraz
wachlarz 56 inspirujących kolorów – harmonizujących z klimatem Twojego domu.
Bo przecież okno nie musi być białe! W kolekcji subtelnych odcieni zaczerpniętych
z natury na pewno znajdziesz ten jedyny, idealny dla Twojego wnętrza. Zielony,
żółty, czerwony? Taki, który przyciągnie wszystkie spojrzenia. Nie stawiamy granic
Twojej wyobraźni!

* W porównaniu z kosztami ogrzewania budynku
z oknami starego typu.

TWÓJ DOM, TWOJA TWIERDZA
Twoim priorytetem jest poczucie bezpieczeństwa? Dzięki profilom Deceuninck
możesz spać spokojnie. Unikalne antywyważeniowe listwy, wyprodukowane przy użyciu
najnowocześniejszych technologii, znacznie utrudniają dokonywanie włamań przez okna.
Solidna konstrukcja profila oraz dodatkowe gniazda do montażu umożliwiają zastosowanie
specjalnych antywłamaniowych okuć. Szyba 56-milimetrowej grubości stanowi trudną do
pokonania barierę.
Ale czy bezpieczne okna mogą być również piękne?
Oczywiście! Pod warunkiem, że to Deceuninck!

TECHNOLOGIA
1} możliwość użycia termoizolacyjnych
i dźwiękoszczelnych pakietów szybowych
o grubości do 56 mm
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2} system niezawodnych uszczelek
zapewniających wysoką klasę
wodoszczelności 9A (600 Pa)
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3} sztywne, precyzyjnie dopasowane
wzmocnienie gwarantujące stabilność okna
4} 6-cio komorowa budowa zapewniająca
znakomite parametry izolacyjności cieplnej
5} centralna uszczelka podnosząca
parametry termiczne

GWARANCJA TRWAŁOŚCI
System Eforte jest wynikiem wielu lat pracy naszych najlepszych konstruktorów.
Poddaliśmy go kompleksowym badaniom wytrzymałościowym i starzeniowym,
byś mógł cieszyć się „bezawaryjnym” użytkowaniem okien przez wiele lat.
Eforte to także najwyższa odporność na promieniowanie UV, co gwarantuje
wieloletnią stabilność koloru.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania:
infolinia 801 66 22 66

www.eforte.com.pl

| www.deceuninck.pl

