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Doplňky

Graﬁcké znázornění škály
energetické úspornosti.
Barevná škála vyjadřuje
vhodnost okna pro
energeticky úsporné
stavby:
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Dveřní výplně

Štítek s označením energetické
třídy okna - odkazuje
na vlastnosti okna v rámci
škály energetické úspornosti.

Plast
o

Výrobce a název okna

od zelené (ideální)
po červenou (nepřípustná)

Konkrétní technické údaje
o okně (použitý proﬁl, počet
komor, zasklení) a jeho cena.

ZELENÁ
ÚSPORÁM
Úsporná ENERGY OKNA třídy A, A+, A++
splňují veškeré podmínky pro získání dotací
v programech Zelená úsporám a Panel.

Maximální hodnota
součinitele prostupu tepla
okna (Uv) v W/m2K přípustná
pro danou třídu úspornosti.

Okno, kterým Vám teplo neuteče

Dveře

Okno, kterým Vám teplo neuteče

Tradice od roku 1994

ZELENÁ LINKA: 800 555 251
Více informací získáte na webových stránkách
www.decplast.cz v sekci Zelená úsporám.
Razítko prodejce

www.decplast.cz

Výrobce dřevěných a plastov ých oken, dveří a zimních zahrad. Revitalizace budov.

Kování MULTI - MATIC
Flexibilně nastavitelný přítlak
- Uzávěry MACO-PROTECT jakož i bezpečnostní
uzavírací čep i.S. u Vašeho dveřního
systému lze pomocí excentru
individuálně a rychle nastavit
na optimální přítlak.

Decplast

Dveře

- Tím dosáhnete
ideální kombinace
lehkého chodu,
neprodyšnosti,
ochrany před
hlukem a tepelné
ochrany.

- Již od roku 1994 vyrábíme na moderních CNC strojích plastová okna, dveře a zimní zahrady
z materiálů nejvyšší kvality, prověřené dlouholetou zkušeností. S vysokou kvalitou provedení,
velkou variabilitou a výrazným designem pro řešení téměř jakéhokoliv Vašeho požadavku, jsou
zárukou toho, že jde vždy o nejnovější trendy. Každé okno prochází několikanásobnou kontrolou
a je pečlivě přezkoušeno. Kvalita výrobků je potvrzena certiﬁkátem jakosti ISO9001:2009.
- Plastové či dřevěné vchodové dveře jsou vizitkou každého domu. Vchodovými dveřmi vstupujeme
do domu, je to náš první kontakt, první dojem... Proto klademe na kvalitu vchodových dveří velký
důraz a chceme, aby nás, tím pádem i Vás, co nejlépe reprezentovaly.
- U nás si můžete vybrat ze široké nabídky jak plastových tak i dřevěných dveří. Všechny varianty
dveří, které si u nás vyberete, splňují vynikající tepelně izolační vlastnosti s celkovým koeﬁcientem
prostupu tepla od U=1,3 až U=1,1 W/ (m2.K) dle typu výplně, dále splňují nejvyšší nároky
na bezpečnost, stálost a pevnost. Dalšími nespornými přednostmi našich dveří je široká
variabilita tvarů (členění pomocí sloupků, široká nabídka skel a dveřních výplní) a hlavně
dlouhá životnost.

Uzavírací čep pro obsluhu
dveří s lehkým chodem

Regulovatelný přítlak
Samostatné
vyrovnání vůle
drážky +/- 2 mm

Dveře

Dveře

Dveře

Euro 78

Zendow

Prestige

- Vhodný do nových, rekonstruovaných
a nizkoenergetických rodinných domů.
- Dorazové dvojité těsnění po celém obvodu,
barva těsnění přizpůsobená barvě proﬁlu.
- Stavební hloubka 78 mm.
- Nejlepší hodnota dveří UD=1,1 W/m2.K
(při zasklení trojsklem Ug=0,5 W/m2.K)
- Dveřní práh s přerušeným tepelným mostem.
- Bezpečnostní klika s překrytím vložky.
- Ve standardu zámková bezpečnostní vložka
Guard 550 BSZ s ochranou proti odvrtání
a s ochranou proti nejčastějšímu způsobu
násilného otevření vložky „vyhmatáním“. Požární
odolnost této vložky je T30 (odolává 30 min
teplotě 821°C).
- Zamykací systém je tvořen nejmodernější
zámkovou rozvorou MACO, uzamykání v 6ti
bodech (3 x střelkový zámek, 2 x bezpečnostní
i.S. čepy a 1 x zamykací jazýček). Už jenom
při zabouchnutí dojde k přitažení křídla k rámu.
- Každé dveřní křídlo je vybaveno okapnicí.

- Vhodný do nových i rekonstruovaných rodinných domů.
- Dorazové svařitelné těsnění po celém obvodu, barva těsnění
přizpůsobená barvě proﬁlu (šedá, černá).
- Stavební hloubka 70 mm.
- Nejlepší hodnota dveří UD=1,1 W/m2.K (při zasklení trojsklem
Ug=0,5 W/m2.K nebo plastovou výplní Ug=0,63 W/m2.K)
- Dveřní práh s přerušeným tepelným mostem –
perfektní izolace.
- Bezpečnostní klika s překrytím vložky.
- Ve standardu zámková bezpečnostní vložka Guard 550 BSZ
s ochranou proti odvrtání a s ochranou proti nejčastějšímu
způsobu násilného otevření vložky „vyhmatáním“. Požární
odolnost této vložky je T30 (odolává 30 min teplotě 821°C).
- Zamykací systém je tvořen nejmodernější zámkovou
rozvorou MACO, uzamykání v 6-ti bodech (3 x střelkový
zámek, 2 x bezpečnostní i.S. čepy a 1 x zamykací jazýček).
Už jenom při zabouchnutí dojde k přitažení křídla k rámu.
- Všechny rohy dveřního křídla jsou speciálně zpevněny
pomocí přídavných plastových svařitelných spojů, čímž
dojde k jejich několikanásobnému zpevnění
pro lepší odolnost.

- Vhodný do nových, rekonstruovaných
a nizkoenergetických rodinných domů.
- Dorazové svařitelné těsnění po celém obvodu,
barva těsnění přizpůsobená barvě proﬁlu (šedá, černá).
- Stavební hloubka 76 mm.
- Nejlepší hodnota dveří UD=1,1 W/m2.K (při zasklení
trojsklem Ug=0,5 W/m2.K nebo plastovou výplní
Ug=0,63 W/m2.K)
- Dveřní práh s přerušeným tepelným mostem.
- Bezpečnostní klika s překrytím vložky.
- Ve standardu zámková bezpečnostní vložka
Guard 550 BSZ s ochranou proti odvrtání
a s ochranou proti nejčastějšímu způsobu
násilného otevření vložky „vyhmatáním“. Požární
odolnost této vložky je T30 (odolává 30 min
teplotě 821°C).
- Zamykací systém je tvořen nejmodernější
zámkovou rozvorou MACO, uzamykání v 6-ti bodech
(3 x střelkový zámek, 2 x bezpečnostní i.S. čepy
a 1 x zamykací jazýček). Už jenom při zabouchnutí
dojde k přitažení křídla k rámu.

Zkoušky trvalé funkčnosti
provedené ústavem
fit- Rosenheim potvrdily
dlouhouživotnost dveřních
zámků MACO-PROTECT.

Kliková západka
je sériově
zabudovaná

Lehký chod díky
optimálnímu
převodnímu poměru

Zesílená
konstrukce
per ořechu

