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Inoutic je jedním z předních výrobců systémů okenních proﬁlů na světovém trhu
a disponuje 50-letou zkušeností v oboru výroby plastových proﬁlů. Jako dceřiná
společnost koncernu Deceuninck má Inoutic k dispozici mezinárodní síť zdrojů
a servisních služeb.
Pojem Inoutic (in|out|ic) vznikl složením z anglických slov >inside< (uvnitř), >outside<
(venku) a >ic< (ingeneering creativity – inženýrská tvořivost). Nabízíme řešení
pro oddělení interiéru budov od exteriéru.
Inoutic dále znamená inovativní sílu a »Quality made in Germany«. Firma pokrývá
celý řetězec tvorby hodnot v oblasti plastových oken, dveří, žaluzií, zimních zahrad
a fasád – od návrhu přes vývoj až po vytlačování proﬁlů a opracování.
My Inouti se na nelehké úkoly na trhu stavebních prvků díváme z komplexního
hlediska. Zajímá nás, jak by lidé chtěli žít zítra, abychom také do budoucna dokázali
uspokojovat jejich individuální potřeby týkající se vlastního domova a rodiny. Naše
konání určují impulsy z oblasti designu, architektury a ekologie.
Potěší nás, když se rozhodnete pro okenní proﬁl ﬁrmy Inoutic. Vaše komentáře,
přání a podněty nás velmi zajímají. Napište nám: deceuninck.spol@deceuninck.com

Deceuninck spol. s r.o. / Vintrovna 23 / CZ-66441 Popůvky
P +420 547 427 777 / F +420 547 427 788
deceuninck.spol@deceuninck.com / www.deceuninck.cz

Inoutic / Deceuninck GmbH Bayerwaldstraße 18 / 94327 Bogen / Germany
P +49 (0)9422 821-0 / F +49 (0)9422 821-379
info@inoutic.com / www.inoutic.com
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Titanium Plus
Prestige I 76.6 C

ELEGANCE VE
SPOJENÍ S INTELIGENCÍ
TITANIUM PLUS

Aluminium Bílá

Titanium Plus – volný prostor pro inovativní
řešení a individuálnost
Pro správnou volbu oken a dveří je třeba brát do úvahy mnoho faktorů: důležitou roli
tak hraje například kvalita, funkčnost a design.
Jako výrobce proﬁlů bychom vám chtěli pomoci při řešení přechodu mezi interiérem
a exteriérem vašeho objektu.
»Titanium Plus« je speciálně vyvinutý okenní proﬁl společnosti Inoutic. Umožní vám
upravit novým způsobem prostor oken a dveří vašeho domu s použitím proﬁlu
s povrchovou optikou vysoce kvalitního aluminia se všemi funkčními i ﬁnančními
výhodami plastového okna oproti standardním oknům z aluminiových proﬁlů.
Na následujících stranách vám ukážeme, jaké výhody a možnosti vám Titanium Plus
poskytuje. Vždyť nákup oken a dveří je investicí do vašeho pohodlí a spokojenosti.

Aluminium Šedá
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Graﬁt Černá

Inoutic znamená kvalitní design, práci německých inženýrů
a ekonomické / ekologické uvědomění

INOUTIC D +

Aluminium Bílá

INOUTIC ECO +

INOUTIC IC +
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Inoutic Design Plus

Aluminium Bílá

Titanium Plus vám poskytuje řadu možností pro architektonické ztvárnění. Vybraný
design a technická dokonalost vám dále ve vašem domě dlouhodobě zajistí celkový
pocit estetického a útulného domova.

Inoutic Design Plus / Rozmanitost tvarů a barev až do detailu pro vaše kreativní architektonické ztvárnění
+ Třpytivý aluminiový vzhled / Zvláštní lesk našich vysokojakostních barev Titanium Plus vzniká díky malinkým částicím
metalického pigmentu, které odrážejí světlo a propůjčují tak
vašemu oknu charakteristický kovový vzhled.

+ Tvar / Zkosení a tvarově pěkná zaoblení oken a dveří zajišťují
správné rozměrové rozvržení na fasádě a harmonicky zapadají
do novostaveb i do starých objektů.

+ Rozmanitost řešení / Titanium Plus vám poskytne volný
prostor pro uspořádání všech elementárních částí fasády
vašeho domu – ať jsou to okna, dveře nebo roletové schránky

+ Kvalita v detailu / Fólie Titanium Plus je nanesená na základní
kostru okna, dveří a žaluzií ve vhodném barevném provedení. To
zajistí i při podrobnějším pohledu celkový dojem vysoce kvalitní
barvy Titanium Plus s mimořádným leskem.

+ Výběr barev / Výběr sedmi barev od Aluminiově Bílé po
Graﬁtově Černou vám poskytne vhodný design pro každou
fasádu. Dokonalé řešení pro moderní fasádu i pro přitažlivé
průčelí staré budovy.

+ Celkový dojem / Naše okenní těsnění jsou vytvořena tak, aby
se hodila k příslušným barvám Titanium Plus – tedy v černém
nebo světle šedém provedení, tak aby odpovídala i ta nejmenší
maličkost ve ztvárnění vaší fasády.

Inoutic Ingeneering Creativity Plus

Aluminium Šedá

Graﬁt Černá

Inoutic Ingeneering Creativity Plus / Vysoce rozvinutá technika pro vaše bezpečí a pohodlí
+ Vysoce účinná fólie / Neoddělitelné spojení dvou velmi
účinných plastů vám garantuje vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům a tím i stálou kvalitu produktu a maximální
životnost.

+ Bezpečí / Nedobytnost v prostoru dveří i oken hraje důležitou
roli. Nechte si od specialisty na okna předvést, jaký je
současný »stav zabezpečovací techniky«. Znepříjemníte
tak život každému zloději.

+ Anti-grafﬁti / Fólie Titanium Plus byla vyvinuta speciálně
pro okenní proﬁly Inoutic. Tyto plastové vrstvy tak mají nízké
povrchové pnutí a dají se proto snadno očistit.

+ Ochrana proti povětrnostním vlivům / Ani podzimní bouře
a extrémně prudký déšť nemohou narušit vaši domácí pohodu.
Okna Inoutic vykazují vynikající izolační vlastnosti vůči větru
a přívalovým srážkám a ochrání vás tak za každého počasí.

+ Protihluková ochrana / Spolehněte se na okna ﬁrmy Inoutic:
aby vás doma nerušil hluk z ulice ani hluční sousedé, poskytují
naše proﬁly protihlukovou ochranu až do třídy 5 (SSK 5).
+ Tepelná izolace / Systémy Inoutic vám poskytují útulné teplo,
zdravé prostorové klima a energeticky úsporné bydlení.
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+ Teplotní stálost a odolnost vůči UV záření / Fólie použitá pro
profil Titanium Plus je vysoce účinná fólie nové generace
od ﬁrmy Renolit AG. Tato fólie složená z několika vrstev, která
byla vyvinuta speciálně pro Inoutic, je odolnější a trvanlivější
než doposud známá řešení.

Inoutic Eco Plus

Aluminium Bílá

Aluminium Šedá

Graﬁt Černá

Různé barvy Titanium Plus dávají vašim místnostem různý optický účinek.
Profily Titanium Plus při výrobě nezatěžují životní prostředí a snižují vám náklady
na vytápění.

Inoutic Eco Plus / Stálá kvalita, která Vám přináší ﬁnanční výhodu
+ Cenová výhoda / Ve srovnání s běžnými aluminiovými prvky
vám výrobky Titanium Plus ﬁrmy Inoutic poskytnou s elegantním aluminiovým vzhledem značnou ﬁnanční výhodu.
+ Vlastnosti / Důmyslná technika uvnitř proﬁlů zajišťuje, že
vaše nová okna budou i po letech přesně lícovat a těsnit. Po
léta si tak budete moci nerušeně vychutnávat kvalitu klimatu
v místnostech.

+ Záruka / Fólie, kterou jsou profily Titanium Plus opatřeny,
je výrazně odolnější vůči UV záření a má lepší tepelně izolační
vlastnosti než běžné fólie, a proto vám poskytne autorizovaný
prodejce ﬁrmy Inoutic dlouholetou záruku.
+ Úspora energie / S novými okny z proﬁlů Titanium Plus
nejen ušetříte náklady na vytápění díky maximálním hodnotám
tepelné izolace, ale na základě výrazně lepší ekologické
bilance při výrobě proﬁlů také výrazně přispějete k ochraně
životního prostředí. Všechny proﬁly ﬁrmy Inoutic jsou navíc
součástí koloběhu druhotných surovin tzv. systému Rewindo
Recycling.

Aluminium Šedá
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Ingeneering / Vyznačujeme se tím, že neustále nacházíme řešení nelehkých technických
a funkčních úkolů, abychom váš domov uspořádali tak, aby bydlení bylo pro vás ještě
příjemnější.
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Prestige aktuální proﬁl I 76.6 C4
Středové těsnění (MD)

Prestige klasický proﬁl I 76.6 C2
Dorazové těsnění (AD)

A

B

C

D

Přednosti výrobku

01 / Zasklení: 20 až 44 mm, speciálně pro velmi
silná tepelně izolační nebo protihluková skla
02 / 2-patková zasklívací lišta podle DIN 18545
pro vyšší zabezpečení před vloupáním
03 / Výška polodrážky pro sklo 25mm pro
optimální tepelnou izolaci a zamezení kondenzace vody
04 / Tři celoobvodová středová těsnění (MD),
dvě celoobvodová dorazová těsnění (AD)
05 / Pevné a tvarové výztuže zajišťují stabilní
okenní konstrukci

06 / 6-komorová technika pro excelentní tepelnou izolaci
07 / Kování upevněno přes dvě ostění pro vysokou
funkčnost a životnost
08 / Montážní prvky vedeny přes průchozí uzávěry v rámu: v ocelových komorách se tak nedrží
žádná vlhkost, nedochází ke korozi
09 / Zaklapávací přídavné proﬁly: vhodné řešení
připojení pro každou stavbu

10 / Veškeré otvory pro odvod vody a ventilaci
přes průchozí uzávěry: v komorách výztuh se
tak nedrží žádná vlhkost, nedochází ke korozi
11 / Euro-drážka kování s osovou vzdáleností
13mm: vyšší zabezpečení před vloupáním
12 / Zakulacení a zkosení pod úhlem 20 stupňů
zajišťují dobré odvádění vody a harmonický
design
13 / Konstrukční hloubka 76 mm: vysoká tepelná
izolace pro úsporu nákladů za topení

A+B TEPELNÁ A PROTIHLUKOVÁ IZOLACE / PROFILY
INOUTIC SPLŇUJÍ VŠECHNY POŽADAVKY VYHLÁŠKY
O ÚSPOŘE ENERGIE (ENEV) A PROTIHLUKOV ÝCH
PŘEDPISŮ
› HODNOTA U f DO 1,1 W/m2K SE STŘEDOVÝM TĚSNĚNÍM
› PROTIHLUKOVÁ OCHRANA AŽ DO TŘÍDY 5

C ZABEZPEČENÍ PŘED VLOUPÁNÍM / PROFILY INOUTIC
LZE VYBAVIT SPECIÁLNÍM KOVÁNÍM A BEZPEČNOSTNÍM
SKLEM A BEZ PROBLÉMŮ TAK ZÍSKAT BEZPEČNOSTNÍ
OKNA S V YSOKÝM STUPNĚM ZABEZPEČENÍ PŘED
VLOUPÁNÍM.

D VODOTĚSNOST / PROFILY INOUTIC V YK AZUJÍ DÍKY
SVÉMU TĚSNĚNÍ Z TPE, KTERÉ JE V YSOCE ODOLNÉ
VŮČI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, V ÝBORNÉ IZOL AČNÍ
VLASTNOSTI VŮČI VĚTRU A PŘÍVALOV ÝM SRÁŽKÁM.
PODLE DOKL ADU O ZPŮSOBILOSTI RAL-GZ716/1 JE
PODLE EN 12208 PRO STUPEŇ TĚSNOSTI VŮČI PŘÍVALOV ÝM SRÁŽK ÁM DOSAŽENO TŘÍDY 9A.

Creativity / Inovace a kreativita jsou pro Inoutic dvě důležitá kritéria ve vývoji
produktů. Vaše individuální přání pro váš dům a vaši rodinu od nás vyžadují
speciální řešení výrobků.

Prestige klasická varianta s plošným přesazením
I 76.6 C2

Prestige aktuální varianta s polovičním plošným
předsazením I 76.6 C4

Prestige organická varianta s polovičním
plošným předsazením I 76.6 C5

DEC.925 ALUMINIUM BÍLÁ

DEC.911 ALUMINIUM ŠEDÁ

DEC.921 GRAFITOVĚ ČERNÁ

DEC.648 LITHIUM ŠEDÁ

DEC.649 THORIUM ŠEDÁ

DEC.650 MOSAZNĚ HNĚDÁ

a zahřívání proﬁlu. Ve výrobním procesu dochází
ke vzájemnému spojení těchto vrstev. Vzniká tak
velmi účinná fólie, která poskytuje nejen zářivý
vzhled, ale také maximální životnost. Je odolná
vůči vlhkosti, horku, chladu a mimořádně odolná
vůči UV záření.

JAKOSTNÍ POŽADAVKY / PROFILY INOUTIC SPLŇUJÍ
VEŠKERÉ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE JAKOSTI A KONTROLY.
KONCEPCE RECYKLACE / INOUTIC JE ZAKLÁDAJÍCÍM
ČLENEM INICIATIVY »KUNSTSTOFFFENSTER-RECYCLING« (»RECYKLACE PLASTOVÝCH OKEN«), KTERÁ POD
NÁZVEM REWINDO GMBH ZASTUPUJE PŘEDNÍ NĚMECKÉ VÝROBCE PLASTOVÝCH PROFILŮ. ÚČELEM JE LIKVIDACE STARÝCH OKEN Z PVC A JEJICH NOVÉ ZPRACOVÁNÍ JAKO SUROVINY PRO DALŠÍ VÝROBNÍ PROCES.

DEC.647 TITANOVĚ BÍLÁ

Skladba vrstev fólie Titanium Plus

Vrchní vrstvu fólie Titanium Plus od ﬁrmy Renolit
AG tvoří dva velmi účinné plasty, které zaručují
vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům
a charakteristický stupeň lesku. Základní fólie
slouží jako nosná vrstva pro částice metalického
pigmentu a snižuje tak absorpci teploty
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