Het kleurenaanbod
De Deceuninck Zendow#neo profielen zijn beschikbaar in een
gevarieerde waaier aan kleuren en afwerkingen. Een overzicht.
ht.

1. UNIEK KLEURCONCEPT: Omniral
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Grote kleurvariatie
Omniral is beschikbaar in een rijke waaier aan kleuren. Het
standaard Deceuninck Omniral kleurassortiment bestaat
uit een Uni-color en Bi-color range. In de eerste uitvoering
zijn de profielen rondom rond gecoat in dezelfde kleur
(monochroom). De Bi-color uitvoeringen hebben aan
de binnenzijde een andere kleur dan aan de buitenzijde
(bichroom).
Kleur- en krasvast
Deceuninck voert dagelijks diverse kwaliteitscontroles uit.
Deceuninck Omniral behaalt daarbij telkens uitstekende
resultaten.

Koudpigmentatie
Bijkomend bevat de watergedragen verf koudpigmenten.
Zij zorgen ervoor dat het infrarood licht niet geabsorbeerd
maar gereflecteerd wordt. Op die manier warmen de
profielen quasi niet op, zelfs als ze heel donker zijn.
Het beste bewijs hiervan zijn de diverse technische
goedkeuringen waarover Deceuninck internationaal
beschikt alsook ook de kleurgarantie die geboden wordt.

Deceuninck heeft een standaard Omniral aanbod van:
Bi-colors Exterior

141
RAL 8014 *
sepiabruin

909
RAL 0856010 *
balmoral

078
RAL 1015 *
licht ivoor

096
RAL 9001 *
crème wit

072
RAL 7016 *
antracietgrijs

910
RAL 7023 *
betongrijs

904
RAL 7033 *
cementgrijs

076
RAL 3005 *
wijnrood

018
RAL 1013 *
parelwit

096
RAL 9001 *
crème wit

003
RAL 9016 *
verkeerswit

9934
RAL 7021 *
zwartgrijs

9072
RAL 7016 *
antracietgrijs

9068
RAL 7039 *
kwartsgrijs

9935
RAL 7030 *
steengrijs

9936
RAL 7044 *
zijdegrijs

9003
RAL 9016 *
verkeerswit

Bi-colors Interior

078
RAL 1015 *
licht ivoor

32 combinaties mogelijk

Respect voor het milieu
De coating is watergedragen en daarmee milieuvriendelijk. De profielen kunnen probleemloos
100% worden gerecycleerd.

KLEURD

Oogstrelend effect
Bij het openen van het raam, geen witte binnenkant
meer! De kleur daarvan sluit dankzij Omniral voortaan
naadloos aan bij de kleur van de binnen- of buitenzijde.

° GE

Dankzij het Omniral kleurprocédé worden de profielen
integraal, aan de vier zijden gecoat: de wit blinkende
pvc-look is dus nergens nog zichtbaar, zelfs niet aan
de binnenkant. Dit unieke concept genereert een uniform en superieur esthetisch effect.

Uni-colors

* RAL-codes zijn benaderingen
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2. STRUCTUURAFWERKING

3. GEKLEURD IN DE MASSA

Deceuninck Zendow#neo ramen en deuren kunnen ook
worden afgewerkt met een vuilafstotende duurzame uvbestendige folie. Deceuninck biedt u de keuze uit maar
liefst 30 kleuren.

Dit in de massa gekleurde assortiment bevat naast de
klassieker verkeerswit ‘RAL 9016’ ook een uitvoering in
crème wit (benaderend RAL 9001) en lichtgrijs (benaderend
RAL 7035).

30 keuzemogelijkheden
Natuurlijke houtstructuur

020
natuurlijke eik

145
Ierse eik

110
gouden eik

154
notenboom

144
macoré

143
grijze ceder

003
RAL 9016 *
verkeerswit

146
rustieke kers

109
wilde kers

025
donkere eik

111
palissander

007
RAL 7035 *
lichtgrijs

096
RAL 9001*
crème wit

* RAL-codes zijn benaderingen

De kleurensimulator
Welke kleur kiezen? Met de online
kleurensimulator selecteert u snel
en eenvoudig de kleur die past
bij de (ver)bouwplannen van
uw klant. Kijk op
www.omniral.be (of .nl)
of www.deceuninck.be (of .nl).

Geverfde houtstructuur

100
kristalwit

019
zuiver wit

096
crème wit

004
grijs

068
kwartsgrijs

667
basaltgrijs

072
antracietgrijs

665
agaatgrijs

008
chocoladebruin

083
mediterraans
groen

006
dennengroen

071
briljantblauw

079
staalblauw

076
wijnrood

116
pyriet

138
brons

921
grafietzwart
glad

603
antracietgrijs
glad

139
zilver

Gladde folies

646
licht ivoor
glad
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Bestekteksten downloaden
U vindt alle bestekteksten op het professionele deel van onze
website, www.deceuninck.be (of .nl). U kunt ze er eenvoudig
downloaden in het gewenste formaat (Word of pdf ).

