Combineer het
beste van beiden
Met de combinatie van de kunststof raamkozijnen
van Deceuninck en het isolatieglas van Saint-Gobain...
+
+
+
+

bespaart u nog meer op uw energierekening;
creëert u nog meer lichtinval in uw woning;
realiseert u nog betere thermische eigenschappen;
krijgt uw woning een nog stijlvoller en natuurlijk aanzicht.

Zendow Royal met Climaplus XN met aluminium afstandhouder

Af breedte in mm

Uw

84 mm

1,43

Vast glas voorzien van dubbel glas

3114 (3209)

Draaikiepraam voorzien van dubbel glas

3114 (3209) + 5041 (3220)

136 mm

1,48

Deur voorzien van dubbel glas

3114 (3209) + 5049 (3223)

168 mm

1,53

Af breedte in mm

Uw

84 mm

1,13

Zendow#neo Royal Premium met Climaplus Eclaz One met zwarte Ecotec afstandhouder
Vast glas voorzien van dubbel glas

3114 (5209)

Draaikiepraam voorzien van dubbel glas

3114 (5209) + 5510

128 mm

1,18

Deur voorzien van dubbel glas

3114 (5209) + 5512

164 mm

1,16

Af breedte in mm

Uw

84 mm

0,7

Zendow#neo Royal Premium met Climatop Eclaz One met zwarte Ecotec afstandhouder
Vast glas voorzien van driedubbel glas

3114 (5209)

Draaikiepraam voorzien van driedubbel glas

3114 (5209) + 5510

128 mm

0,8

Deur voorzien van driedubbel glas

3114 (5209) + 5512

164 mm

0,81

Kunststof
tot nadenken

Bij Ploeg kozijnen vindt u alles onder één dak: showroom, advies, productie, planning en montage. Onze showroom
is 6 dagen per week geopend. Laat u vrijblijvend adviseren door onze vakmensen of vraag een gratis offerte aan.

Wilt u persoonlijk advies,
bij u thuis of in de showroom,
neem dan contact met ons op.

Ploeg Kozijnen
Pesetaweg 45
Nieuw-Vennep
(0252) 500 900
info@ploegkozijnen.nl

Sinds 1980 eigen productie & montage
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www.ploegkozijnen.nl
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Zendow#neo kunststof
raamkozijnen van Deceuninck:
klaar voor de toekomst

SGG Climaplus Eclaz one
isolatieglas van Saint-Gobain:
een bron van licht en welzijn

Stijlvolle raamkozijnen met Linktrusiontechnologie voor nog meer isolatie

Revolutionaire generatie isolatieglas
voor maximaal natuurlijk daglicht

Deceuninck Zendow#neo raamkozijnen zijn de
nieuwe standaard in stijlvolle en superisolerende
raamkozijnen. De unieke Linktrusion-kwaliteiten
garanderen een schitterende energiescore
en een groot comfort. Bovendien zijn de
raamkozijnen 100% recyclebaar.

Meer licht & meer zicht
De slanke en elegante profielen zorgen voor
opmerkelijk grotere glasoppervlaktes waardoor
er meer lichtinval naar binnen en meer zicht
naar buiten ontstaat.

De voordelen
+ Vormvast
+ Bestand tegen dynamische belasting
+ Inertie van het kunststof profiel
+ Duurzaam
+ Licht & veel zicht
+ Isolatie
+ Betrouwbaar
+ Bestand tegen uitzetting
+ Fraai design & vele kleuren
+ Uitstekende thermische en akoestische
prestaties
+ Geschikt voor alle types veiligheidsbeslag
+ ISO-gecertificeerd, inclusief diverse
technische goedkeuringen

Hoge inval van natuurlijk licht, esthetisch
neutraal met een lage reflectie, top
thermische isolatie en gratis zonne-energie.
SGG CLIMAPLUS ECLAZ ONE voldoet
compromisloos aan de hoogste eisen wat
betreft energiezuinigheid en comfort.
Voor nieuwbouw en renovatie van
energiezuinige woningen en appartementen,
Bijna EnergieNeutrale Gebouwen en
passiefhuizen, kantoren, ziekenhuizen,
scholen, sportcentra en openbare
gebouwen met hoge daglichteisen.

Voordelen:
+ Optimaal gebruik van natuurlijk licht.
+ Uitstekende thermische isolatie.
+ Energiebesparend.
+ Esthetisch neutrale minimale buitenreflectie.
+ Natuurgetrouw en helder doorzicht.
+ Helpt mee aan vermindering CO2 uitstoot.
+ Ontving Milieuverklaring (EPD) t.b.v.
duurzaamheid-prestatiemetingen volgens
BREEAM WELL Building en LEED.
+ Mogelijke opties: geluidswerend,
letselveilig en inbraakvertragend.
Ecotec warm-edge afstandhouder:
+ Met de Uw-waarde van gemiddeld
0,1 tot 0,3 W/m2.K (afhankelijk van de
lengte en breedte) verbetert de thermische
isolatie van het kozijn én het glas.
+ Minder risico op condensatie aan de glasranden en schimmelvorming op het kozijn.
+ Moderne uitstraling door de matzwarte kleur.

KERN
- 5-6 kamers
- hardschuim/gerecycleerd pvc
- harde pvc

Wist u dat...

CONTOUREN
- harde pvc

VERSTERKINGEN
- staaldraad
- continue glasvezels

Linktrusion, de technologie
berekend op toekomstige
materiaalontwikkelingen

KLEURAFWERKINGEN EN TEXTUREN
- In de massa gekleurd
- Folies in natuurlijke en gekleurde houtstructuren
- Metallic looks
- Gladde folies
- Integrale coating (Uni- en Bi-Colour)
- Eenzijdige en tweezijdige coating

... natuurlijk daglicht een positieve
invloed heeft op het humeur
van mensen;
... natuurlijk daglicht productiviteit
verhogend werkt;
... natuurlijk daglicht positief is
voor onze gezondheid omdat
het zorgt voor minder aanmaak
van stresshormonen is ons bloed;
... Een ruimte met veel daglicht
heeft dus een positief effect op onze
gezondheid en ons welzijn.

