


Deceuninck
Představení 
společnosti
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▪ 1 ze 3 největších světových výrobců okenních a dveřních profilů z PVC.

▪ Vyrábíme také stavební systémy pro terasy a fasádní obklady z patentovaného kompozitního materiálu Twinson.

▪ Společnost byla založena v roce 1937 v Belgii, kde naše centrála dodnes sídlí (Hooglede-Gits). Rodina Deceuninck se stále 
podílí na vedení Deceuninck Group.

▪ Česká pobočka Deceuninck, spol. s r. o., byla založena v roce 1993. Pro český, slovenský a maďarský trh zajišťuje prodej, 
marketing, zákaznickou a technickou podporu. Náš tým je tu pro vás.

Kdo jsme
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Produkty | Více než okenní a dveřní systémy
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iCOR Elegant

Twinson



PVC Hliník

Kompozit

Materiály |  Více než PVC
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▪ Chceme být vaším spolehlivým a silným partnerem, který nabízí inovativní profilové systémy pro okna a dveře. Naším 
cílem je nacházet nová ekologická řešení a přispívat tak k lepšímu životnímu prostředí.

Deceuninck a naše mise
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▪ Dnes máme 15 výrobních závodů, 21 skladů
a distribučních center. 

▪ Zásobujeme více než 4 000 výrobců oken 
v 90 zemích světa.

▪ Zaměstnáváme 3 754 lidí.

▪ Tržby za rok 2019: 633,8 milionu EUR.

Deceuninck celosvětově
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▪ 1 800 zaměstnanců

▪ 8 výrobních závodů

▪ Tržby v Evropě: 332,3 milionu EUR            
(50 % celkových tržeb)

Jak si stojíme v Evropě
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Nejbližší výrobní a distribuční centra 
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Centrála v 
belgickém 
Hooglede--

Gits

Výroba v
německém 

Bogenu

Výroba a 
distribuční 
centrum v 
Poznani 



▪ Garance včasného dodání materiálu (pokuta při nedodržení dodávky).

▪ Zkušený zákaznický servis.

▪ Tým techniků, kteří vám budou plně k dispozici pro kompletní zaškolení v nových produktech, pro komunikaci s investory v 
případě komplikovanějších zakázek (včetně tvorby specifické výkresové dokumentace) i při posuzování reklamací u 
konečných zákazníků.

▪ Pravidelné akce, kde se dozvíte to nejdůležitější – produktovou strategii, cenovou politiku, ale i novinky z oboru a zajímavé 
přednášky, které vám pomohou ve vašem podnikání (jsme aktivním členem oborového sdružení ČKLOP).

▪ Možnost marketingové podpory: spolupráce na chystaných kampaních.

Výhody oproti konkurenci
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▪ Vlastní linka pro recyklaci PVC v belgickém Diksmuide
s kapacitou 45 000 tun ročně (odpovídá objemu 2 mil. 
starých oken). 

▪ Recyklát využíváme při výrobě všech našich produktů. Jeho 
vlastnosti jsou minimálně srovnatelné jako u 
prvomateriálu a díky metodě koextruze jsou naše výrobky 
i vzhledově perfektní.

▪ Stejný materiál lze bez snížení kvality použít minimálně 8×. 
Výrobou 1 kg recyklátu ušetříme 2 kg emisí CO2.

▪ Všechny naše továrny využívají alespoň částečně energii 
z obnovitelných zdrojů.

▪ Díky vynikajícím tepelněizolačním vlastnostem našich 
výrobků dochází k úspoře energií a tím emisí CO2 také 
u koncových zákazníků.

Recyklace – odpovědnost
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▪ Už dva roky jsme titulárním sponzorem cyklistické stáje 
Deceuninck – Quick-Step.

▪ Díky výstupům v médiích jsme stabilně nejcitovanější 
výrobce okenních a dveřních profilů v České republice.

▪ Publicita vygenerovaná sponzorskými aktivitami se 
pohybuje kolem 600 článků ročně.

▪ Staňte se členem naší stáje i vy!

Sponzoring
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Představení 
produktového 

portfolia
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iCOR
platforma

svět 
možností 
a modularity
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Současná roztříštěná platforma
produktové portfolio
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iCOR princip
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Tři stavební hloubky rámů
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Pět designů okenních křídel 
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Elegantní design pro jakýkoliv styl
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Městský

Rustikální

Minimalistický



ŘADA 
ELEGANT 
76
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▪ Moderní, štíhlé provedení, hliníkový vzhled
▪ Plně předsazené křídlo jako optimální varianta k 

hliníkovým oknům
▪ Stavební hloubka pouhých 76 mm s možností zasklení až 

70 mm
▪ Jednopatková zasklívací lišta
▪ Umožňuje lepení skel (dvousložkové lepidlo)
▪ Plná kompatibilita se zdvižně posuvnými dveřmi a 

vstupními dveřmi Deceuninck
▪ Lze používat standardní kování
▪ Úzký falešný sloupek & předsazené křídlo – profily v 

jedné rovině
▪ Rám a okenní křídlo k dispozici i ve variantě z EPC 

(recyklovaný materiál)
▪ Uf pro rám/rovné křídlo = 0,93 W/m2K

Výhody Elegant
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Barevná strategie – přírodní dřevo
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Barevná strategie – plné barvy
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Barevná strategie – metalické barvy
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Barevná strategie – barevné dřevo
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▪ Zasklívací spoj 90°

Elegant zasklívací lišty – pravoúhlé
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Lze použít i pro spoj 45°
pouze od délky lišty 1000 mm



Elegant zasklívací lišty – oblé

28



Elegant Abstract 76
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Elegant Abstract 76 – horizontální a vertikální řez
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Elegant Infinity 76
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Elegant Infinity 76 – horizontální a vertikální řez
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Elegant vchodové dveře
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Elegant vchodové dveře Infinity 76
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Elegant Origin 76
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Elegant Origin 76
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Elegant Grando 84
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Elegant Grando 84
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Elegant Grando 84 s křídlem Origin
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ELEGANT 
THERMOFIBRA
A FORTHEX
Dokonalé okno vyrobené 
z kompozitních materiálů
Unikátní spojení krásy a síly



Elegant ThermoFibra je jedinečný a patentovaný koncept 

okna vyztuženého skelnými vlákny, který doplňuje tepelná 

výztuha Forthex, nejlepší funkční řešení oken na trhu.

Vysvětlíme vám to… a nabídneme jednoduché srovnání…

Dokonalé okno vyrobené 
z kompozitních 
materiálů

DECEUNINCK ELEGANT

THERMOFIBRA A FORTHEX

KLASICKÁ OCELOVÁ

VÝZTUHA
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ThermoFibra
Dokonalá výztuha

Forthex
Dokonalá páteř
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Definice: Sval je tělesná tkáň tvořená vlákny, která 

primárně slouží jako zdroj síly.

Stejně jako svaly v lidském těle je i ThermoFibra tvořena 

vlákny, která poskytují pevnost.

Deceuninck ThermoFibra je unikátní technologie 

využívající nekonečná skelná vlákna v okenních 

a dveřních křídlech, která nahrazuje a překonává 

standardní ocelovou výztuhu.

ThermoFibra
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Páteř je řada kostí uprostřed zad, která tělu poskytuje 

oporu.

Stejně jako páteř v lidském těle je i Forthex pevná a silná 

opora, která rámovému profilu dodává pevnost. 

Deceuninck Forthex je tepelná výztuha v okenních 

a dveřních rámech, která nahrazuje a překonává 

standardní ocelovou výztuhu.

Forthex
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Dokonalé okno 
z kompozitních materiálů

 Vynikající tepelněizolační vlastnosti

 Lepší stabilita a pevnost profilu

 Nižší hmotnost 

 Optimalizovaný postup výroby 

 Jednoduché svařování

 Elegantní design

 100% recyklovatelný profil
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 ThermoFibra: Jedinečné využití nekonečných vláken 

v křídle pro optimalizaci tepelné účinnosti. 

 Forthex: Výztuha tvořená kombinací PVC s ocelí pro 

vynikající tepelný odpor.

 Už nebude nutné používat ocelovou výztuhu.

Vynikající tepelněizolační 
vlastnosti

** Ve srovnání se standardním 70/71mm systémem s ocelovou výztuhou 46
* Při standardní konfiguraci

Uf OD 
0,88 W/m2K*

AŽ O 30 % LEPŠÍ 
VÝKON **



 Eliminuje nutnost použití komory s výztuhou 

v křídle.

 Optimalizovaná vnitřní konstrukce zvyšuje 

celkovou stabilitu profilu.

Lepší stabilita a pevnost
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KLASICKÁ OCELOVÁ 
VÝZTUHA ZENDOW NEO ELEGANT THERMOFIBRA



 Skelné vlákno a PVC váží mnohem méně než ocel a díky 

tomu jsou lehčí i finální výrobky.

 Ergonomické pracovní podmínky díky snadnější 

manipulaci a instalaci.

Nižší hmotnost
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* Ve srovnání s tradičním 
oknem s ocelovou 

výztuhou.

AŽ O 30 % 
LEHČÍ PROFIL *



Elegant Infinity 
ThermoFibra
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Elegant Infinity ThermoFibra
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Elegant vchodové dveře 
ThermoFibra
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Elegant vchodové dveře Infinity ThermoFibra
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Zdvižně posuvné dveře
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Zdvižně posuvné dveře
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Děkuji za 
pozornost.
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