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Ontdek vandaag
het decoratieve raam van morgen

ENBESP

A

zendow autentica

Ramen & deuren
www.deceuninck.be
www.deceuninck.nl

Vergroot
uw woonplezier

U denkt eraan uw huis te restaureren, of u wilt in uw nieuwbouw ramen
met gevoel voor klasse? Of u nu een herenwoning of rijhuis bezit, dan wel
een pastoriewoning, Deceuninck biedt u de exclusieve Autentica-ramen
aan. Deze ramen krijgen de voordelen van de zendow ramenserie mee en
vertonen een perfect authentieke afwerking.
Vanuit uw persoonlijke voorkeur gaat u voor Renaissance, Baroc,
Romantic of Arboré, alle vier hebben ze een tijdloos design. Met
Autentica verbindt u het traditionele vakmanschap van vroeger aan
de duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid van nu.

zendow autentica

Renaissance

Een wereld van comfort
Stijl gekoppeld aan kwaliteit
De Autentica-ramen komen in vier verschillende stijlen
voor: Baroc, Renaissance, Romantic en Arboré. Of u nu kiest
voor de verzonken Baroc-ramen, de vooruitspringende
Renaissance-balken of de Romantic-kruisvorm of de
Arboré houtverbindingslook, telkens geeft u uw huis
een opvallende eigen sfeer mee.
Een uitgebreid netwerk van erkende raamfabrikanten staat
borg voor vakmanschap. Bijkomend heeft Deceuninck
samen met het onafhankelijk kwalititeitscertificatenbureau
Kiwa een integraal kwaliteitslabel ontwikkeld: het Sector
Specifiek Kwaliteitslogo.

Baroc
Renaissance
Romantic
Arboré

Een wereld van mogelijkheden
Veiligheid – Een gerust gevoel
De Autentica-ramen worden gemaakt op basis van
Deceuninck zendow ramen- en deurenserie. Dit houdt in
dat ze dezelfde stevigheid en inbraakwerendheid bieden.
Ook beschermen ze uitstekend tegen water en wind.

Prima isolator
Pvc is van nature al warmte-isolerend. Door de ontwikkeling
van een meerkamersysteem binnenin het raam wordt die
isolatie nog verbeterd. De U-waarde, een coëfficiënt voor
de warmtedoorgang, blijft laag en dat is goed nieuws. Want
hoe lager de U-waarde, hoe beter een raam isoleert, en hoe
lager de energiefactuur!

Baroc

Renaissance

Romantic

Arboré
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Autentica voldoet met zijn lage U-waarde
gemakkelijk aan de strenge eisen opgelegd door de
energieprestatieregelgeving (EPB/EPN). Daarom verkiezen
veel mensen in de stad om hun ramen met enkel glas
te vervangen door Autentica-ramen: ze bewaren de
esthetische aantrekkelijkheid van hun huis en isoleren
optimaal.

TENBESP

Renaissance

Een wereld van kleur & design

Romantic

Kleur – Met zorg gekozen

Design – verfijnd en aangepast

Van licht ivoor tot balmoral, van grijze ceder tot kwartsgrijs,
Autentica is verkrijgbaar in alle folie- en coating deuctone
kleuren, met zorg geselecteerd uit de deuctone
kleurencollectie. Geïnspireerd op de natuur, passen ze zich
aan elke omgeving aan. Ongeacht het land, de stad of het
dorp waar u woont, ongeacht de stijl van uw huis,... een
deuctone kleur is overal thuis.

Autentica verzoent het architecturale met het decoratieve.
De lichte afrondingen en sierlijsten creëren een gevoel
van zachtheid en warmte. Ze zijn aangenaam om zien
en voelen.

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.

Autentica-ramen lenen zich niet enkel uitstekend voor
de restauratie van rijhuizen en herenwoningen in
historische centra. Ook bij nieuwbouw van bijvoorbeeld
pastorijwoningen bieden ze een belangrijke meerwaarde.

dt 6003
RAL 9016
verkeerswit

dt 1019
RAL 9010
zuiver wit

dt 1096
RAL 9001
crème wit

dt 6096
RAL 9001
crème wit

dt 6078
RAL 1015
licht ivoor

dt 6908
RAL 9006
wit aluminium

dt 6911
RAL 9007
grijs aluminium

dt 6909
RAL 0856010
balmoral

dt 6070
RAL 7042
verkeersgrijs A

dt 6910
RAL 7023
betongrijs

dt 6904
RAL 7033
cementgrijs

dt 6068
RAL 7039
kwartsgrijs

dt 1068
RAL 7039
kwartsgrijs

dt 1667
RAL 7012
basaltgrijs

dt 1665
RAL 7038
agaatgrijs

dt 6067
RAL 7022
ombergrijs

dt 1004
RAL 7001
grijs

dt 6901
RAL 7031
blauwgrijs

dt 6902
RAL 5008
grijsblauw

dt 6072
RAL 7016
antracietgrijs

dt 1072
RAL 7016
antracietgrijs

dt 6008
RAL 8022
zwartbruin

dt 1008
RAL 8022
zwartbruin

dt 6079
RAL 5011
staalblauw

dt 1079
RAL 5011
staalblauw

dt 6006
RAL 6009
dennengroen

dt 1006
RAL 6009
dennengroen

dt 1085
RAL 2002005
monumentengroen

dt 6076
RAL 3005
wijnrood

dt 1076
RAL 3005
wijnrood

dt 1071
RAL 5007
briljantblauw

dt 1110
gouden eik

dt 1144
macoré

dt 1145
Ierse eik

dt 1146
rustieke kers

dt 1111
palissander

dt 1154
notenboom

dt 1143
grijze ceder

dt 1025
donker eik

De RAL-coderingen zijn benaderend.

Premies
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
• Wallonië
www.mineco.fgov.be
www.energie.wallonie.be
www.wallonie.be (primes)

Romantic

Baroc

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.

Ramen & deuren

Tuintoepassingen

Dak & gevel

Interieurtoepassingen

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.

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.

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.

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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