
Zimní zahrady jsou vyrobeny z PVC profilů, extrudovány

firmou Deceuninck N. V. v Belgii, která patří mezi vůbec

největší a nejstarší svého druhu na světě. Profily Deceuninck

vyhovují nejpřísnějším požadavkům v oblasti izolace tepelné

a zvukové, vodotěsnosti a ochrany před větrem.

Deceuninck vlastní jakostní atesty

na svoje výrobky m. j. Mezinárodní

institut stavebnictví v Belgii, CSTB 

ve Francii, Agreement Board ve Velké

Británii, KOMO v Holandsku a  Csi Zlín,

Česká republika.

Střešní prosklení
- ppolykarbonát, jjednoduché ssklo, ddvojsklo nnebo bbezpečnostní  

sklo ddo mmax. ttloušťky 226 mmm

Nosné části jsou vvytlačované pprofily zz PPVC zzesílené kkovovými
pozinkovanými vvýztuhami.

Možné varianty řešení zimních zahrad Deceuninck

Klasická zimní zahrada
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Zimní zzahrady 
Deceuninck

DECEUNINCK, spol. s r.o.
VINTROVNA 23 – 664 41 POPŮVKY – ČESKÁ REPUBLIKA
TEL.: +420 547 427 777, FAX: +420 547 427 788, e-mail: deceuninck.spol@deceuninck.com, www.deceuninck.cz

Zimní zahrady Deceuninck - Příroda ve Vašem domě po celý rok

Váš nejbližší licenční výrobce

Konstrukční styl dávající
uživateli nejvíce 

světla. Vrchní část je
řešena stupňovitě.

Ideální tvar pro omezený
prostor v rohu, kde se opírá

o dvě stěny domu.

Maximálního prostoru lze
dosáhnout využitím čela

„georgiánského“ typu.

Kombinace sedlové střechy 
s částečně vějířovitým tvarem.

Viktoriánská zimní zahrada

Producto
Certificado

®

Vysokou kvalitu výrobků Deceuninck
dokládají tyto značky certifikací.



Zimní zahrady DECEUNINCK Vám díky

nepřebernému množstv í  otevírac ích 

a větracích prvků (okna, dveře, ventilační

mřížky) zpříjemní posezení i v horkých

a dusných dnech.

Zimní zahrady DECEUNINCK zaručují

Vám i Vaší rodině dokonalý komfort

v jakékoliv roční době. 

Zimní zahrady DECEUNINCK, dokonale

zapadaj í  do př í rody,  aniž by naru-

šovaly její přirozenou krásu.

Zimní zahrada DECEUNINCK absorbuje

světlo slunešních paprsků, což zejména

v zimních měsících přispívá k ohřívání

domu a t ím spoř í  značné množstv í

tepelné energie. Nízký koeficient pro-

stupu tepla zamezuje únikům tepla 

a srážení  vodních par na profilech z PVC.

Zimní zahrady DECEUNINCK umožňují

bezprostřední kontakt s přírodou díky

velkým proskleným plochám.

Již od dávných časů lidé toužili žít v přírodě. 

Díky technologii Deceuninck může konečně moderní člověk uspokojit tyto potřeby

… v létě i v zimě … ve slunečných dnech i v dešti. 

Díky maximální životnosti Vám bude zimní zahrada Deceuninck řadu let zpříjemňovat život.

Posezení uprostřed přírody

Zimní zahrady DECEUNINCK stačí jednou

za čas umýt vodou se saponátem a je

jako nová - naprosto skvělé!

Světlo a prostorSvětlo a prostor

VětráníVětrání

Dokonalá ochrana 
před nepřízní počasí
Dokonalá ochrana 

před nepřízní počasí

Ochrana přírodyOchrana přírody

Jednoduchá údržbaJednoduchá údržba

Tepelná izolaceTepelná izolace


