
Parametry systemu 
DECALU 88 DOORS 

• głębokość zabudow~ 88 mm, 
• max. grubość szklenia 62 mm, 
• Ud od 0,7W/m2*K, 
• złożenie rama+ skrz~dło 135 mm. 



DECALU 88 DOORS 
Wybierając DECALU 88 DOORS 
w technologii SO EASY otrzymujesz: 

• W\:jsoce energooszczędne drzwi, 

• okucie mocowane w przekładce termicznej, 

• przekładkę termiczną w technologii "antibimetall", 

• efekt\:jwną instalację zawiasów rolkow\:jch oraz nawierzchniow\:jch, 

• brak korozji ogniskowej na st\:jku profili z okuciem, 

• masz\:jnową integrację uszczelek z profilami, 

• estet\:jkę na najW\:jŻSZ\:jm poziomie, 

• W\:jjątkOW\:J design, 

• szeroki wachlarz linii st\:jlist\:jCZn\:jch opart\:jch na technologii SO EASY. 

DECALU 88 

DOORS 

Norm!:J 

Szerokość Widoczna 
profili szerokość 

rama + skrz!:Jdło ruchomego słupka 

Rama 88 mm 

Skrz!:Jdło 88 mm 
181 mm 

PRZEKRÓJ POZIOMY 

Przepuszczalność Wodoszczelność 
powietrza 

Klasa 4 

PN- EN 

122072017 

Klasa8A 

(450Pa) 

PN - EN 

12208:2001 

www.deceunincl<.com 

PRZEKRÓJ PIONOWY 

r 

Odporność 
na obciążenie 

wiatrem 

Klasa C4/B4 

[1600Pa] 

PN - EN 

12210:2016 

88 • 

Odporność 

na skręcenie 
stat!:Jczne 

Klasa3 

(300N) 

PN - EN 

11922001 



Parametry systemu 
DECALU 88 FOLDING DOORS 

• głębokość zabudow~ 97 mm, 
• max. grubość szklenia 62 mm, 
• Uw od 0,9 W/m2*K, 
• maks~maln~ ciężar skrz~dła do 150 kg, 
• złożenie rama + skrz~dło 106 mm. 



DECALU 88 FOLDING DOORS 
Wybierając DECALU 88 FOLDING DOORS 
w technologii SO EASY otrzymujesz: 

• W!:JSOce energooszczędne drzwi harmonijkowe, 

• ciężar skrz!:Jdła do 150 kg, 

• W!:Jsokość skrz!:Jdła do 3m, 

• panoramiczne widoki, 

• możliwość W!:Jkonania wsz!:Jstkich skrz!:Jdeł w ident!:JCZn!:Jch W!:Jmiarach, 

• możliwość W!:Jboru międz!:J progiem niskim a W!:JSOkim, 

• możliwość zastosowania szkła dwukomorowego do 62 mm, 

• funkcjonalność i estet!:jkę na najW!:JŻSZ!:Jm poziomie, dzięki technologii SO EASY. 

PRZEKRÓJ POZIOMY PRZEKRÓJ PIONOWY 

DECALU188 
FOLDING 

DOORS 

Szerokość 
profili 

rama + skrzydło 

Rama 97mm 

Skrzydło 88 mm 

j 1 1511 
i 

Wysokość 
złożenia 

rama + szkrzydło 

106mm 

I•• 

Widoczna 
szerokość 

ruchomego słupka 

149,1 mm 

I • • 

Maksymalna 
grubość 
szklenia 

62mm 

Maksymalny 
ciężar 

skrzydła 

150 kg 



Parametry systemu 
DECALU 163 SLIDE 

• głębokość zabudow~ 163 mm, 
• max. grubość szklenia 58 mm, 
• Uw od 0,8 W/m2*K, 

• słupek środkow~ 73 mm, 
• złożenie rama+ skrz~dło 100 mm 

(niski próg). 



DECALU 163 SLIDE 
Wybierając DECALU 163 SLIDE 
w technologii SO EASY otrzymujesz: 

• W!:JSOce energooszczędne drzwi, 

• dodatkOW!:J S!:Jstem uszczelek izolując!:J wnętrza bud!:Jnków od dźwięków i hałasu 

zewnętrznego, poprawiając!:J szczelność oraz termikę S!:Jstemu, 

• S!:Jstem W!:Jstępując!:J w 3 opcjach: jedno, dwu oraz trz!:J torowej, 

• gwarancja maks!:Jmalnego, nieosiągalnego dla inn!:Jch przesuwek, doświetlenia 

pomieszczenia - dzięki minimalizacji W!:Jmiarów wizualn!:Jch profili, 

• funkcjonalność i estet!:jkę na najW!:JŻSZ!:Jm poziomie, właściwą technologii SO EASY, 

• możliwość szklenia od wewnątrz i od zewnątrz dla rozwiązań 1-torow!:Jch. 

DECALU 

163 SLIDE 
------

Norma 

Szerokość 
profili 

rama + skrz!:Jdło 

-Skrz!:Jdło 74 mm 

1 

PRZEKRÓJ POZIOMY PRZEKRÓJ PIONOWY 

Maks!:Jmaln!:J 
ciężar 

skrz!:Jdła 

400kg 

··-

Przepuszczalność Wodoszczelność 
powietrza 

Klasa 3 

PN - EN 
12207:2017 

- . 

PN - EN 
12208:2001 

www.deceunincl<.com 

175 

Odporność 
na obciążenie 

wiatrem 

Klasa C2 I B2 

(800Pa) 

PN - EN 
12210:2016 



Parametry systemu 
DECALU 88 STANDARD 

• głębokość zabudow~ 88 mm, 
• max. grubość szklenia 71 mm, 
• Uw od 0,6 W/m2*K, 
• złożenie z ruchom~m słupkiem 110 mm, 
• złożenie rama + skrz~dło 83 mm. 



DECALU 88 STANDARD 
Wybierając okna DECALU 88 STANDARD 
w technologii SO EASY otrzymujesz: 

• W!:JSOce energooszczędne okna, 

• najniższe parametr!:J przepuszczalności powietrza klas!:J 4, 

• W!:JSOkie parametr!:J wodoszczelności - 2250Pa, 

• nieosiągalne dla inn!:Jch okien doświetlenie pomieszczenia, 

• łatwą konserwację okna wewnątrz i na zewnątrz, 

• brak korozji ogniskowej na st!:jku profili z okuciem, 

• masz!:Jnową integrację uszczelek z profilami, 

• estet!:jkę na najW!:JŻSZ!:Jm poziomie dzięki m.in. ukr!:Jt!:Jm zawiasom, 

• szeroki wachlarz linii st!:jlist!:JCZn!:Jch opart!:Jch na technologii SO EASY. 

DECALU 88 

STANDARD 

Norma 

PRZEKRÓJ POZIOMY 

:;; 

'- · 

Przepuszczalność Wodoszczelność 
powietrza 

Klasa 4 

PN - EN 
12207:2017 

Klasa E2250 
(2250Pa] 

PN - EN 
12208:2001 

··-

Odporność na 
obciążenie 
wiatrem 

Klasa CS/ B5 

PN - EN 
12210:2016 

I • • 

PRZEKRÓJ PIONOWY 

r 

Sił~ 
operaqJjne 

Klasa 1 

PN - EN 
13115:2002 

97 

Odporność 

na skręcanie 
stat~czne 

Klasa 4 

PN - EN 
13049:2004 

7 



Parametry systemu 
DECALU 94 RETRO 

• głębokość zabudow~ 94 mm, 
• max. grubość szklenia 71 mm, 
• Uw od 0,7W/m2*K, 
• złożenie z ruchom~m słupkiem 110 mm, 
• złożenie rama + skrz~dło 83 mm. 



DECALU 94 RETRO 
Wybierając okna DECALU 94 RETRO 
w technologii SO EASY otrzymujesz: 

• W!:JSOce energooszczędne okna, 

• najlepsze parametr!:J przepuszczalności powietrza klas!:J 4, 

• W!:JSOkie parametr!:J wodoszczelności - 2250Pa, 

• nieosiągalne dla inn!:Jch okien doświetlenie pomieszczenia, 

• łatwość w CZ!:Jszczeniu, dzięki braku uszczelki centralnej, 

• brak korozji ogniskowej na st!:jku profili z okuciem, 

• masz!:Jnową integrację uszczelek z profilami, 

• estet!:jkę na najW!:JŻSZ!:Jm poziomie dzięki m.in. ukr!:Jt!:Jm zawiasom, 

• szeroki wachlarz linii st!:jlist!:JCZn!:Jch opart!:Jch na technologii SO EASY. 

PRZEKRÓJ POZIOMY PRZEKRÓJ PIONOWY 

Decalu 
94 Retro 

Norma 

110 

Przepuszczalność Wodoszczelność 
powietrza 

Klasa 4 

PN - EN 
12207:2017 

Klasa E2250 
(2250Pa] 

PN - EN 
12208:2001 

··-

Odporność na 
obciążenie 

wiatrem 

Klasa CS/ B5 

PN - EN 
12210:2016 

Sił~ 
operaqJjne 

Klasa 1 

PN - EN 
13115:2002 

www.deceunincl<.com 

94 

Odporność 

na skręcanie 
stat~czne 

Klasa 4 

PN - EN 
13115:2002 



Parametry systemu 
DECALU 110 STEEL 

• głębokość zabudow~ 110 mm, 
• max. grubość szklenia 62 mm, 
• Uw od 0,7W/m2*K, 
• złożenie z ruchom~m słupkiem 110 mm, 
• złożenie rama + skrz~dło 83 mm. 



DECALU 110 STEEL 
Wybierając okna DECALU 110 STEEL 
w technologii SO EASY otrzymujesz: 

• W\:jsoce energooszczędne okna, 

• najlepsze parametr\:) przepuszczalności powietrza klas\:) 4, 

• W\:jsokie parametr\:) wodoszczelności - 2250Pa, 

• nieosiągalne dla inn\:jch okien doświetlenie pomieszczenia, 

• łatwość w CZ\:JSZczeniu, dzięki braku uszczelki centralnej, 

• brak korozji ogniskowej na st\:jku profili z okuciem, 

• masz\:jnową integrację uszczelek z profilami, 

• estet\:jkę na najW\:)ŻSZ\:jm poziomie dzięki m.in. ukr\:jt\:jm zawiasom, 

• szeroki wachlarz linii st\:jlist\:)CZn\:jch opart\:jch na technologii SO EASY. 

PRZEKRÓJ POZIOMY PRZEKRÓJ PIONOWY 

DECALU 

110 STEEL 

Norma 

110 

Przepuszczalność Wodoszczelność 
powietrza 

Klasa 4 

PN - EN 
12207:2017 

Klasa E2250 
(2250Pa] 

PN - EN 
12208:2001 

··-

Odporność na 
obciążenie 

wiatrem 

Klasa CS/ B5 

PN - EN 
12210:2016 

Sił~ 
operaqJjne 

Klasa 1 

PN - EN 
13115:2002 

www.deceunincl<.com 

88 

Odporność 

na skręcanie 
stat~czne 

Klasa 4 

PN - EN 
13049:2004 



Parametry systemu 
DECALU 88 NEW STEEL 

• głębokość zabudow~ 88 mm, 
• max. grubość szklenia 62 mm, 
• Uw od 0,7W/m2*K, 
• złożenie z ruchom~m słupkiem 110 mm, 
• złożenie rama + skrz~dło 83 mm. 



DECALU 88 NEW STEEL 
Wybierając okna DECALU 88 NEW STEEL 
w technologii SO EASY otrzymujesz: 

• W!:JSOce energooszczędne okna, 

• najlepsze parametr!:J przepuszczalności powietrza klas!:J 4, 

• W!:JSOkie parametr!:J wodoszczelności - 2250Pa, 

• nieosiągalne dla inn!:Jch okien doświetlenie pomieszczenia, 

• łatwość w CZ!:Jszczeniu, dzięki braku uszczelki centralnej, 

• brak korozji ogniskowej na st!:jku profili z okuciem, 

• masz!:Jnową integrację uszczelek z profilami, 

• estet!:jkę na najW!:JŻSZ!:Jm poziomie dzięki m.in. ukr!:Jt!:Jm zawiasom, 

• szeroki wachlarz linii st!:jlist!:JCZn!:Jch opart!:Jch na technologii SO EASY. 

PRZEKRÓJ POZIOMY PRZEKRÓJ PIONOWY 

DECALU 88 

NEW STEEL 

Norma 

110 

Przepuszczalność Wodoszczelność 
powietrza 

Klasa 4 

PN - EN 
12207:2017 

Klasa E2250 
(2250Pa] 

PN - EN 
12208:2001 

··-

Odporność na 
obciążenie 

wiatrem 

Klasa CS/ B5 

PN - EN 
12210:2016 

Sił~ 
operaqJjne 

Klasa 1 

PN - EN 
13115:2002 

www.deceunincl<.com 

88 

Odporność 

na skręcanie 
stat~czne 

Klasa 4 

PN - EN 
13049:2004 



Parametry systemu 
DECALU 88 HIDDEN 

• głębokość zabudow~ 88 mm, 
• max. grubość szklenia 62 mm, 
• Uw od 0,7W/m2*K, 
• złożenie z ruchom~m słupkiem 110 mm, 
• złożenie rama + skrz~dło 83 mm. 



DECALU 88 HIDDEN 
Wybierając okna DECALU 88 HIDDEN 
w technologii SO EASY otrzymujesz: 

• W!:JSOce energooszczędne okna, 

• najlepsze parametr!:J przepuszczalności powietrza klas!:J 4, 

• najW!:JŻSZ!:J parametr wodoszczelności okien aluminiOW!:JCh - 2400Pa, 

• nieosiągalne dla inn!:Jch okien doświetlenie pomieszczenia, 

• łatwość w CZ!:Jszczeniu, dzięki braku uszczelki centralnej, 

• brak korozji ogniskowej na st!:jku profili z okuciem, 

• masz!:Jnową integrację uszczelek z profilami, 

• estet!:jkę na najW!:JŻSZ!:Jm poziomie dzięki m.in. ukr!:Jt!:Jm zawiasom, 

• szeroki wachlarz linii st!:jlist!:JCZn!:Jch opart!:Jch na technologii SO EASY. 

PRZEKRÓJ POZIOMY PRZEKRÓJ PIONOWY 

DECALU 

88 HIDDEN 

Norma 

110 

Przepuszczalność Wodoszczelność 
powietrza 

Klasa 4 

PN - EN 
12207:2017 

Klasa E2400 
(2400Pa] 

PN - EN 
12208:2001 

··-

Odporność na 
obciążenie 

wiatrem 

Klasa CS/ B5 

PN - EN 
12210:2016 

M 
00 

Sił~ 
operaqJjne 

Klasa 1 

PN - EN 
13115:2002 

www.deceunincl<.com 

97 

Odporność 

na skręcanie 
stat~czne 

Klasa 4 

PN - EN 
13115:2004 



Parametry systemu 
DECALU 88 OPEN OUT 

• głębokość zabudow~ 88 mm, 
• max. grubość szklenia 62 mm, 
• Uw od 0,9 W/m2*K, 
• maks~maln~ ciężar skrz~dła do 180 kg, 
• złożenie rama + skrz~dło 128 mm. 



DECALU 88 OPEN OUT 
Wybierając okna DECALU 88 OPEN OUT 
w technologii SO EASY otrzymujesz: 

• W\:jsoce energooszczędne okna, 

• możliwość stosowania noż\:)C i zawiasów, 

• możliwość stosowania kilku t\:jpów noż\:)C, 

• W\:jjątkOW\:J ciężar skrz\:jdła - 180kg dla każdego zakresu W\:jmiarowego, 

• SZ\:jbką fabr\:jkację dzięki rozwiązaniom technologii SO EASY, 

• funkcjonalność i estet\:jkę na najW\:)ŻSZ\:jm poziomie. 

PRZEKRÓJ PIONOWY 

DECALU 

88 OPEN OUT 

Norma 

Szerokość 
profili 

rama + skrz~dło 

.. - -.. 
I I : : 

··-

Uw od 0,9 W/m2*K 

Przepuszczalność Wodoszczelność 
powietrza 

Klasa 4 

PN - EN 
12207:2017 

Klasa E1500 

(1500Pa) 

PN - EN 
12208:2001 

www.deceunincl<.com 

Odporność 
na obciążenie 

wiatrem 

Klasa C5 / B5 

(2000Pa) 

PN - EN 
12210:2016 



Parametry systemu 
DECALU 101 SCAN D 

• głębokość zabudow~ 101 mm, 
• max. grubość szklenia 62 mm, 
• Uw od 0,8 W/m2*K, 
• maks~maln~ ciężar skrz~dła do 80 kg, 
• złożenie rama + skrz~dło 114,8 mm. 



DECALU101SCAND 
Wybierając okna DECALU 101 SCAND 
w technologii SO EASY otrzymujesz: 

• W!:JSOce energooszczędne okna, 

• najcieplejsze okno tego t!:jpu na r!:Jnku, 

• komfortową konserwację dzięki możliwości obrotu okna o 180 stopni, 

• produkt w technologii SO EASY, prz!:Jśpieszając!:J fabr!:Jkację, 

• możliwość zastosowania kwater ze szkleniem stał!:Jm z możliwością szklenia 

z zewnątrz i od wewnątrz, 

• ciężar skrz!:Jdła - 80kg, 

• funkcjonalność i estet!:jkę na najW!:JŻSZ!:Jm poziomie. 

DECALU 

101 SCAND 

Norma 

Szerokość 
profili 

rama + skrz~dło 

Rama 101 mm 

Skrz~dło 101 mm 

··-

PRZEKRÓJ POZIOMY 

Przepuszczalność Wodoszczelność 
powietrza 

Klasa 4 

PN - EN 
12207:2017 

Klasa E1800 

(1800Pa) 

PN - EN 
12208:2001 

www.deceunincl<.com 

PRZEKRÓJ PIONOWY 

Odporność 
na obciążenie 

wiatrem 

Klasa C5 I B5 

(2000Pa) 

PN - EN 
12210:2016 




