Vergroot
uw woonplezier

Een wereld van mogelijkheden

Een wereld van kleur & design

Zowel voor nieuwbouw als voor
renovatie zijn Monorail-schuifdeuren
de geschikte oplossing.

Veiligheid – Een gerust gevoel
U maakt uw Monorail-schuifdeur zo inbraakveilig* als u zelf
wilt: met meerpuntssluitingen op drie of vijf plaatsen. Om
uw schuifdeur open te doen, kiest u voor een kruk, een
sleutel of een verzonken komgreep.

Prima isolator
PVC is een goede isolator. Door de isolerende
meerkamerprofielen, de mogelijkheid om de meest
uiteenlopende thermisch-akoestische beglazing te plaatsen
en de multifunctionele dichtingen die de overtollige
decibels buiten houden voegt Monorail daar nog een extra
bescherming aan toe.
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Uitstekende wind- & waterdichtheid
Monorail-schuifdeuren zijn duurzaam en onder
houdsvriendelijk. Voor absolute wind- en water
dichtheid voegt Deceuninck daar nog een vernuftig
waterafvoersysteem en een compleet nieuw ontworpen
profiel- en dichtingssysteem aan toe.
* voor Nederland: inbraakwerendheidsklasse SKG 2 : opgenomen onder
KOMO systeemattest.

Wat is belangrijk in uw woning? In de zomer geniet u graag van
verfrissende koelte, en in de winter van knusse warmte. Terwijl u toch
mooi uw uitzicht bewaart over uw tuin, de natuur, de kleuren van buiten.
Zo beleeft u nog meer plezier aan uw ruimte. Een ruimte waarin het
comfortabel leven is. Vandaag en morgen.
De schuifdeuren van Deceuninck komen aan al deze wensen tegemoet.
Hun mooie stijl en technisch innovatief karakter hebben maar één doel:
uw woonplezier vergroten.

Meerpuntssluitingen voor extra veiligheid.

Met de aluminiumdorpel stapt u vlot van binnen naar buiten, en omgekeerd.

Kleur – Met zorg gekozen

Design – Subtiliteit troef

Kleuren uit de deuctone kleurencollectie hebben een
universeel karakter. Ze zijn op de natuur geïnspireerd en
laten zich dan ook niet meeslepen door trend-gevoelige en
dus tijdelijke modefenomenen.

Typisch voor het design van uw schuifdeur zijn de licht
afgeronde hoeken en de smallere, compactere, elegantere
profielen. Ook kleinhouten en middenstijlen zijn mogelijk.
U kiest voor kleur en design met een universeel karakter.

Zonder veel onderhoud behouden de ramen hun
oorspronkelijke kleur. Jarenlang. Gegarandeerd.

Voor alle bouwstijlen een oplossing
Monorail staat voor eenvoud. Het is de perfecte combinatie
tussen functionaliteit en esthetiek. Ze integreert zich
in elke bouwstijl: van fermette tot villa, van rijhuis tot
pastorijwoning.

zendow monorail
De RAL-coderingen zijn benaderend.

Uw Deceuninck-partner
De gecertificeerde Deceuninck-partners
maken deel uit van een netwerk van
distributeurs 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.

Premies

Ontdek vandaag
de schuifdeur van morgen

Recht op premies of overheidssteun?
Ook in ons land stimuleert de energieprestatieregelgeving
(EPB) energiezuinig bouwen. Van uw vakman hoort u hoe u
extra bespaart door beter te isoleren. En voor welke premies
en overheidssubsidies u in aanmerking komt.

Kijk alvast naar deze websites
• Vlaanderen
www.energiesparen.be
www.premiezoeker.be
• Brussel
www.bruxellesenvironnement.be

Moeiteloze overgang van huis naar tuin

Met een schuifdeur wordt uw tuin het verlengde van
uw huis. Door voor Monorail te kiezen, kiest u voor
schuifdeuren tot 6 meter breed en 2,5 meter hoog. Het
resultaat is een ruimer zicht naar buiten en meer licht
binnen. U kiest voor twee-, drie- of vierdelige schuifdeuren,
voor een gewone schuifdeur of een hefschuifdeur.

Monorail verlaagt letterlijk de drempel van uw
huis. Met een aluminiumdorpel stapt iedereen vlot
van binnen naar buiten, en omgekeerd.

Onze gevel- en onderdaksystemen bestaan
uit pvc en het unieke Twinson-materiaal dat
een PEFC-label kreeg. De buitenkant van
uw woning blijft er vele jaren lang mooi
uitzien, zonder dat u de pvc-profielen of
Twinson-bekledingen hoeft te schilderen.
Ze zijn makkelijk te plaatsen en combineren
elegantie met onderhoudsgemak.

Deceuninck biedt een uitgebreide
keuze aan afwerkingen en kleuren voor
lambriseringen, vensterbanken en plinten.
Uw interieur veranderen was nog nooit
zo makkelijk.
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De terrassen in composietmateriaal en
de poorten en omheiningen in pvc zijn
gemaakt om een eeuwigheid mee te
gaan. Ze passen op een natuurlijke en
harmonieuze manier bij uw woning en
garanderen een echte meerwaarde.

ND

Onze profielen bieden een perfect
evenwicht tussen energierendement en
levenscomfort. Onze oplossingen voor
uw ramen, deuren en luiken verbeteren
uw leefkwaliteit aanzienlijk. Ze bieden
uitstekende thermische en akoestische
eigenschappen, verbeteren uw veiligheid
en zijn in talrijke kleuren beschikbaar.
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Interieurtoepassingen
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Moeiteloze overgang van huis naar tuin

Geniet mateloos van licht & zicht

Dak & gevel

*

Uw comfort staat centraal als u voor Monorail kiest:
het is vooral kiezen voor het licht, de ruimte en de temperatuur waar u
zich het meest comfortabel bij voelt. Zowel in de winter als in de zomer.

Tuintoepassingen
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Een wereld van comfort

Ramen & deuren

HOGE IS

• Wallonië
www.mineco.fgov.be
www.energie.wallonie.be
www.wallonie.be (primes)
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Deceunincks engagement op het vlak van innovatie, ecologie en design legt ons een welbepaalde doelstelling
op: een duurzame woning bouwen. Een woning met een beter energierendement en een aangename uitstraling.
Wereldwijd gebruikt Deceuninck geavanceerde materialen en produceert de fabrikant producten met een lange
levensduur en hoge isolatiewaarde die weinig onderhoud vereisen en 100% recycleerbaar zijn. Bovendien kunnen
we dankzij onze waarden een betere wereld bouwen voor onze partners en onze eindgebruikers.

innovation

ecology

design

Building a sustainable home
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