
Elegant 
ThermoFibra 
Infinity 76 X
DE ULTIEME COMBINATIE VAN 
DESIGN EN TECHNOLOGIE

Dankzij de combinatie van een terugliggend design met een 
strakke geometrie is deze premium uitvoering inzetbaar in de meest 
uiteenlopende (ver)bouwprojecten. De vleugel is voorzien van structurele 
glasvezels. Gecombineerd met de Forthex-versterking in de kader 
zorgt de staalvrije vleugel voor een uitstekende performantie.

KUNSTSTOF R AMEN



Bekroond minimalistisch design

Het design van Elegant werd meermaals bekroond.

De slanke profielen zorgen voor een hedendaagse 

look met maximale lichtinval.

Maximale thermische en akoestische isolatie

Kunststof staat gekend voor zijn superieure 

isolatiewaarden. Elegant verzekert een optimaal 

geluidscomfort en een uitstekende wind- en 

waterdichtheid in alle weersomstandigheden.

Breed kleurenpalet 

Deceuninck biedt een uitgebreide keuze aan kleuren 

en afwerkingsmogelijkheden voor iedere bouwstijl.

Een veilig gevoel

De versterkingen in de profielen garanderen een excellente 

inbraakveiligheid. Elegant schrijnwerk voldoet ook aan de 

wettelijke normen inzake brandveiligheid.

Een duurzame keuze

Deceuninck ondersteunt de circulaire economie. 

Wij recycleren oude ramen tot nieuwe grondstof voor onze 

producten. Kiezen voor Elegant is een duurzame keuze.

Waarom kiezen voor 
Elegant van Deceuninck?

PROBEER ONZE “WINSPIR ATOR”

Ben je nog niet zeker van je keuze? 
Probeer onze interactieve raamconfigurator. 
Selecteer je favoriete ontwerp en kleur en 
bekijk onmiddellijk het resultaat! 

winspirator.deceuninck.com 
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 ▪ Minimalistisch design. Kenmerkend voor deze vleugel is de 
aanslaglip van 7 mm die zorgt voor een minimale zichtlijn.

 ▪ Minimale profielbreedte: dankzij de glasvezels zijn de profielen 
sterker dan ooit tevoren, waardoor met minder brede profielen 
dezelfde prestaties gehaald kunnen worden.

 ▪ Geen staalversterking waardoor de thermische performantie 
geoptimaliseerd wordt met Uf-waarden vanaf 0,88 W/m²K.

 ▪ Drie perifere dichtingen voor maximale parameters op vlak van 
thermische isolatie, luchtdichtheid en waterdichtheid.

 ▪ Volledig recycleerbaar.
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