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Eenvoudig te plaatsen



Duurzaam



Onderhoudsvriendelijk



Geen schilderwerk meer nodig



Ideaal voor renovatie, universeel toepasbaar



Uitgebreid kleurengamma



Perfecte harmonie met uw Deceuninck ramen
Interieurtoepassingen
www.deceuninck.be
www.deceuninck.nl

Raam- en deuruitbekleding en gordijnkast
Met de Deceuninck raamuitbekleding
en gordijnkast in PVC kunt u uw
woning aan de binnenkant op een
esthetische manier afwerken.
Deze systemen zijn ontwikkeld zodat
ze eenvoudig en universeel op ramen
en deuren kunnen bevestigd worden
door middel van klipsen en schroeven.
Het voordeel van dit systeem is dat de
binnenzijde van het raam in dezelfde
kleur kan afgewerkt worden als het raam
of de deur. U kunt dit alles door dezelfde
vakman laten uitvoeren.
Dit systeem is eenvoudig te plaatsen
en onderhoudsvriendelijk. Het kan ook
toegepast worden op bestaande ramen en
deuren zonder deze uit te breken. Dus ook
ideaal voor renovatie.

3 - verkeerswit

96 - crèmewit

1xxx standaard
30 kleuren

1xxx special edition (Vol. II)
30 kleuren

6xxx coating
23 kleuren
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dagkantprofiel 180 mm
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raamlijst 75 mm
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raamlijst 100 mm
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raamuitbekleding 250 mm
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✔

✘

✘
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U-startprofiel
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✘
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hulpprofiel raamuitbekleding
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✔

✔

✘
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opliggende adapter

✔

✔

✔

✔
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3 - verkeerswit

96 - crèmewit

3xxx standaard
30 kleuren

3xxx special edition (Vol. II)
30 kleuren

6xxx coating

P 4382

gordijnkast

✔

✔

✔

✔

✘

P 4383

einddop gordijnkast

✔

✔

✘

✘

✘

✔ beschikbaar in het aanbod		

✘ niet beschikbaar

(kleurcode 1 = éénzijdig bekleefd; 3 = tweezijdig bekleefd)

Op zoek naar een perfect bijpassende venstertablet? Onze oplossingen vind je terug op www.deceuninck.be en www.deceuninck.nl.
Bezoek onze site en vraag een gratis folder of staal aan.

Deceunincks engagement op het vlak van innovatie, ecologie en design legt ons een welbepaalde doelstelling
op: een duurzame woning bouwen. Een woning met een beter energierendement en een aangename uitstraling.
Wereldwijd gebruikt Deceuninck geavanceerde materialen en produceert de fabrikant producten met een lange
levensduur en hoge isolatiewaarde die weinig onderhoud vereisen en 100% recycleerbaar zijn. Bovendien kunnen
we dankzij onze waarden een betere wereld bouwen voor onze partners en onze eindgebruikers.

innovation

ecology

design

Building a sustainable home
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B-10/2015 - P 82124 - type 8102 Deceuninck stelt deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Desondanks is het mogelijk dat de in deze brochure opgenomen gegevens niet actueel, onvolledig
en/of onjuist zijn. Aan de weergegeven informatie kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Op de opgenomen tekst, foto’s, logo’s, afbeeldingen en merken (waaronder Deceuninck,
Linktrusion en Twinson) rusten intellectuele eigendomsrechten. Ze zijn exclusief eigendom van Deceuninck. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming geheel of gedeeltelijk en op enigerlei wijze
worden gereproduceerd. De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing en zijn beschikbaar op aanvraag.

