Een wereld van mogelijkheden

Een wereld van kleur & design

Kiuzo luiken staan symbool voor de personalisering van uw woning.
Dankzij de talrijke vulwijzen en afwerkingsmogelijkheden biedt Kiuzo zowel
voor nieuwbouw als voor renovatie steeds de meest geschikte oplossing.

Vergroot
uw woonplezier
Wat is belangrijk in uw huis? Dat u
in de zomer kunt genieten van een
verfrissende koelte, en in de winter
van knusse warmte. Dat u zich
’s avonds veilig en geborgen voelt.
Dat u plezier beleeft aan de ruimte,
in een gezellig interieur dat perfect
past bij uw eigen smaak en stijl.
Kortom: dat u er comfortabel kunt
leven. Vandaag en morgen.
De Kiuzo luiken van Deceuninck
komen aan al deze wensen
tegemoet. Ze hebben maar één
doel: uw woonplezier vergroten.

Afsluiten met stijl

Perfect afgewerkt op maat

Met Kiuzo kiest U voor paneelvullingen of open lamellen.
Open lamellen zorgen permanent voor ventilatie.
Paneelvullingen verduisteren uw ruimte compleet.
Ook combinaties zijn mogelijk. Met het aangepaste
beslag kunnen uw luiken automatisch gesloten of
geopend worden.

De Kiuzo luiken passen bij eender welk type raam.
Ongeacht uw woonomgeving, ongeacht de stijl van uw
huis… Kiuzo integreert zich steeds perfect. Kiuzo luiken
zijn daarenboven 100% compatibel met alle soorten
scharnieren en sluitingen. Ze kunnen recht of gebogen
afgewerkt worden.
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Duurzame constructie
Kiuzo luiken zijn duurzaam, schok- en uv-bestendig en
bieden een voortreffelijk onderhoudscomfort. Interne
versterkingen in aluminium zorgen voor bijkomende
stevigheid. De luiken kunnen als sierluik (vast) of als
klapluik (beweegbaar) gebruikt worden.
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Paneelprofiel verticaal
Paneelprofiel horizontaal
Driehoekdwarslatjes
Open lamellen
Effen paneel

Voor welke woonstijl u ook kiest,
Kiuzo geeft telkens een architecturale
meerwaarde aan uw woning.
Een uniek kleurconcept
Deceuninck geeft met Omniral uw woning een uniek
karakter. De Kiuzo luiken zorgen voor een perfecte
harmonie met uw buitenschrijnwerk.

Elegant design
Typisch voor het design van de Kiuzo luiken zijn de
licht afgeronde hoeken en de elegante vormgeving.
De nieuwe look, volledig afgestemd op de zendow
raam- en deurserie, creëert een zekere zachtheid en
warmte. Aangenaam om zien en voelen.

Deceuninck
Zendow Kiuzo
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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.

Geniet vandaag
van de luiken van morgen

Ontwikkeld om maximaal comfort te bieden

Een wereld van comfort
Prima isolator
Met de Kiuzo luiken, 38 mm dik, houdt u het in de zomer
binnen lekker koel. In de winter vormen de luiken een
bijkomende bescherming tegen regen, wind en koude.

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.
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Interieurtoepassingen
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Dak & gevel
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Gesloten luiken vormen een bijkomend obstakel en
verhogen zo de inbraakwerendheid.
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Een veilig & geborgen gevoel

Ramen & deuren
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Met Kiuzo open lamellen houdt u de felle zon buiten en
laat u toch het daglicht en een verfrissend briesje binnen.
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Deugddoende ventilatie & verkoeling

HOGE IS

Uw comfort staat centraal als u voor
Kiuzo kiest: het is kiezen voor het licht,
de temperatuur en de privacy waar u
zich het meest comfortabel bij voelt.
Op elk moment van de dag en de nacht.
In elk seizoen.
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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.
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Building a sustainable home
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B-12/’13-86207-8102 - Deceuninck stelt deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Desondanks is het mogelijk dat de in deze brochure opgenomen gegevens niet actueel,
onvolledig en/of onjuist zijn. Aan de weergegeven informatie kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Op de opgenomen tekst, foto’s, logo’s, afbeeldingen
en merken (waaronder Deceuninck, Linktrusion, Omniral en Twinson) rusten intellectuele eigendomsrechten. Ze zijn exclusief eigendom van Deceuninck. Niets uit deze uitgave mag zonder
voorafgaande toestemming geheel of gedeeltelijk en op enigerlei wijze worden gereproduceerd. De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing en zijn beschikbaar op aanvraag.
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