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Building a sustainable home

innovation designecology

Building a sustainable home

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.

Deceuninck nv - Benelux
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B-01/2016-82400-8102 - 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.

Performanties
Max. afmetingen tot 6m breed  
en 2,60 m hoog

Uitstekende  
isolatie

Uitvoering  
op maat

Ruime kleur- en 
designkeuze

Ruime  
afmetingen

Inbraakveilig Onderhoudsarm Nieuwbouw & 
renovatie

Voordelen

Technische karakteristieken Kleur

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Zendow Monorail LS

 MASSA 
GEKLEURD
Enkel in witte 
uitvoering  
(0 003).

 COATING
Enkel in eenzijdige 
uitvoering.

 FOLIE: 
Standaard folies 
en Special Edition 
(Vol. II)
Enkel in eenzijdige 
uitvoering.

Thermische 
performantie
tot Uf = 1,3 W/m2K


