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Kies voor kleur
met Decoroc
Om aan de stijgende vraag naar gekleurd pvc-schrijnwerk te beantwoorden,
ontwikkelde en patenteerde Deceuninck een uniek coatingprocédé. Met zijn
matte look en bijzondere korreltextuur staat Decoroc garant voor een warme,
buitengewone uitstraling. De Decoroc kleurcoating op basis van polyurethaan
met polyamidekorrels wordt op de profielen aangebracht en nadien in een oven
aan hoge temperatuur uitgehard. Dit levert volgende unieke voordelen op:

qq Onderhoudsarm
De Decoroc-coating is stofwerend en
zeer onderhoudsvriendelijk. Dankzij de
unieke samenstelling kunnen sporen van
cement of graffiti makkelijk verwijderd
worden. Gebruik hiervoor onze aangepaste
onderhoudsproducten.

qq Uitermate kleurvast
Decoroc staat garant voor de allerhoogste
kleurstabiliteit. Jarenlang. Gegarandeerd.

qq Bijzonder robuust
De coating biedt weerstand tegen elke
vervorming. Door de hoge elasticiteit en
slagvastheid van het product, blijft zelfs bij
een plotselinge impact het schrijnwerk intact.

qq Gecertificeerde kwaliteit
Na het uithardingsproces ondergaan alle
gecoate profielen diverse interne & externe
controles.

qq Extreem krasvast
Het Decoroc-procédé maakt elk profiel krasvast. Is het schrijnwerk toch beschadigd? Dan
is het eenvoudig retoucheerbaar. Het volstaat
om enkele lagen met een Decoroc-spuitbus
aan te brengen.

qq Zonlicht reflecterend
De coating is voorzien van koudpigmentatie. Deze technologie zorgt ervoor dat het
infraroodlicht uit de zon gereflecteerd en niet
geabsorbeerd wordt. Hierdoor wordt een
langdurig kleurbehoud gegarandeerd.

qq Meerdere kleurcombinaties
Met Decoroc kunnen uw Deceuninck ramen
en deuren, éénzijdig, tweezijdig en voor de
kleuren verkeerswit, kwartsgrijs en grafietzwart zelfs 360° rondom gekleurd worden.
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Folies
Folie met bijzondere uitstraling
qq natuurlijke of gekleurde houtstructuren
qq metallic looks, gladde & matte folies
qq vuilafstotende UV-bestendige folie
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Metallic looks

Gladde folies

(FOILED METALLIC)

(FOILED SMOOTH)

REF. 139

REF. 184

REF. 116

REF. 122

REF. 120

_
ZILVER

_
ALUX GRIJS
ALUMINIUM

_
PYRIET

_
RAL ± 7015
LEIGRIJS GLAD

_
RAL ± 7016
STORM GRIJS GLAD

REF. 653

REF. 138

REF. 182

_
ALUX DB 703

_
BRONS

_
ALUX ANTRACIET

REF. 048
_
RAL ± 7016
ANTRACIETGRIJS
GLAD

REF. 921
_
RAL ± 9017
VERKEERSZWART
GLAD

In de massa gekleurd
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De massa kleuren
qq klassiek verkeerswit, crèmewit of telegrijs
qq de kleurpigmenten worden toegevoegd aan
de basisgrondstof
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Kleur je huis met
de online kleurensimulator
Het bouwen of renoveren van een woning gaat gepaard met heel
wat esthetische keuzes. Er moeten belangrijke beslissingen genomen
worden over de indeling van de ruimtes, de bouwmaterialen, binnenen buitenafwerking, ... Gelukkig bestaan er verscheidene handige tools
die je uit de nood helpen. Onze kleurensimulator helpt je alvast op
weg met een van de belangrijkste aspecten van je interieur én exterieur:
de kleur van je ramen.

WELKE KLEUR KIEZEN?
Met de online kleurensimulator selecteert
u snel en eenvoudig de kleur die bij uw (ver)
bouwplannen past. Laat uw verbeelding de vrije
loop. Laad een foto van uw (toekomstig) huis op
of gebruik één van de standaard foto’s en maak
een realistische simulatie van de kleur van uw
toekomstige ramen en deuren.

www.deceuninck.be
www.deceuninck.nl

UW DECEUNINCK-PARTNER
De gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van een
netwerk van verdelers die er een erezaak van maken om verzorgd werk
te leveren. Dit netwerk garandeert u een correcte installatie en een
hoogstaande klantenservice, zonder twijfel een toegevoegde waarde
voor uw Deceuninck-product.

Elke kleur uit de kleurencollectie
qq heeft tal van kwaliteitstests ondergaan
qq beschikt over ATG / KOMO technische
goedkeuringen.
Er werd bijzonder veel aandacht besteed aan de
UV-bestendigheid en kleurvastheid. Zo behouden
de kleuren zelfs na verschillende jaren nog altijd
de frisheid van de eerste dagen.

G TIP!

Om de kleur te beoordelen, ga voor
een gratis kleurenstaal langs bij uw
Deceuninck-Partner.
Op deze manier kan de beste match
met de aanliggende materialen en
kleuren bepaald worden.
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